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2020 ના માતા-પિતાના અભિપ્રાયોના સર્વેક્ષણમાાં આિન ાં સ્ર્વાગત છે
માતા-પિતા અને િાલકોના અભિપ્રાયો એ અમારી શાળાનો સમદાય પર્વદ્યાર્થીઓની જરૂરરયાતોને કેટલી સારી રીતે પ ૂણણ કરે છે તેન ાં
મહત્ર્વપ ૂણણ સ ૂચક છે .

અમે આ સર્વેક્ષણ િરરણામોનો ઉિયોગ શાળાના સધારકાયણ માટે કરીશ.ાં પશક્ષણ અને પ્રપશક્ષણ પર્વિાગ આ િરરણામોનો ઉિયોગ
પર્વદ્યાર્થીઓના િરરણામોને સધારર્વા માટેનાાં સાંશોધાન માટે કરશે.

આ સર્વેક્ષણના તમારા પ્રપતસાદો સાંપ ૂણણિણે અનામ રાખર્વામાાં આર્વે છે . ORIMA રીસચણ આ સર્વેક્ષણન ાં આયોજન પશક્ષણ અને

પ્રપશક્ષણ પર્વિાગ ર્વતી કરી રહ્ ાં છે . ORIMA રીસચણ, ગોિનીયતા કાયદા 1988 માાં રહેલ ઑસ્રેભલયન ગોિનીયતા પસદ્ાાંતો હેઠળ
તમારા હકોનો આદર અને સમર્થણન કરે છે . ORIMA રીસચણ, ગોિનીયતા (બજાર અને સામાજજક સાંશોધન) કોડ 2014, તેમ જ

સાંબપાં ધત રાજ્ય અને પ્રાદે પશક કાયદાન ાં િણ િાલન કરે છે . ORIMA ની સાંપ ૂણણ ગોિનીયતા નીપત ર્વાાંચર્વા માટે, કૃિા કરીને here
ક્લલક કરો (માત્ર અંગ્રેજી સાંસ્કરણ).

સ ૂચનાઓ
 કૃિા કરીને તમે જર્વાબ આિો તે િહેલા દરે ક પ્રશ્નને ધ્યાનર્થી ર્વાાંચો
 તમે આિર્વા માાંગતા હોર્વ તે જર્વાબને પ્રસ્તત કરતા સ્કેલ િરના પર્વકલ્િને િસાંદ કરો. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે સાંમત હોર્વ કે
ગાંદકી ફેલાર્વર્વાન ાં પ્રપતબાંપધત હોવ ાં જોઈએ તો તમે નીચે બતાવ્યા મજબ ‘સાંમત’ િસાંદ કરશો.

➢ કૃિા કરીને નોંધો કે ‘ન તો સાંમત કે ન તો અસાંમત’ પર્વકલ્િની િસાંદગી ફલત ત્યારે જ કરર્વી જ્યારે આ પર્વકલ્િ ખરે ખર
એક સરે રાશ અર્થર્વા પમશ્ર-મતના જર્વાબને રે કોડણ કરર્વાના તમારા હેતને પ્રપતભબિંભબત કરતો હોય. તેની િસાંદગી એક
રડફૉલ્ટ જર્વાબ તરીકે કરશો નહીં.

દૃ ઢપણે અસંમત

ગંદકી ફે લાવવાનં પ્રતિબંતિિ હોવં
જોઈએ

અસંમત

ન તો સંમત કે ન તો
અસંમત

સંમત

દૃ ઢપણે સંમત
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તમારા બાળકના પશક્ષણ પર્વશે
નીચેના પર્વધાનો તમારા બાળક/બાળકોના પશક્ષણના િાસાઓન ાં ર્વણણન કરે છે .
કૃિા કરીને દરે ક પર્વધાન માટે તમને યોગ્ય લાગત ાં હોય તે બૉલસને િસાંદ કરીને તમારી સાંમપત અર્થર્વા અસાંમપતની હદને
સ ૂચર્વો.

કૃિા કરીને તમારા જર્વાબોનો આધાર 2020 માાંનો તમારો અનિર્વ અને આ શાળાના તમારા તમામ બાળકોનાાં સાંબધ
ાં માાં

તમે મખ્યત્ર્વે અનિર્વો છો તેને ધ્યાનમાાં લઈને રાખશો. તમામ સાંબપાં ધત પર્વધાનો ‘મારાં બાળક’ અર્થર્વા ‘મારા બાળકો’ તરીકે
ર્વાાંચી શકાય છે .

1.મારાં બાળક શાળામાાં જે શીખે છે તેમાાં તે મજા માણે છે

My child enjoys the learning they do at school

2.આ શાળા મારા બાળક સાર્થે આદરપ ૂર્વણક ર્વતે છે

This school treats my child with respect

3.મારા બાળકને તેના/તેણીના નર્વા ર્વાપષિક સ્તર સાર્થે

My child has been supported this year to adjust to

સમાયોજન કરર્વામાાં સમર્થણન આિર્વામાાં આવ્્ ાં છે

his/her new year level

4.મારા બાળકને શાળામાાં સરભક્ષત હોર્વાનો અનિર્વ ર્થાય છે

My child feels safe at school

5.ગડાં ાગીરીના ર્વતણનનો સામનો કરર્વા માટે શાળામાાં જે કૌશલ્યો

My child feels confident about the skills and strategies

અને વ્્ ૂહરચનાઓ શીખર્વર્વામાાં આર્વી છે તેના િર મારા

they have learnt at school to address bullying

6.મારાં બાળક શાળામાાં અન્ય પર્વદ્યાર્થીઓ દ્વારા સ્ર્વીકાર ર્થયાન ાં

My child feels accepted by other students at school

બાળકને પર્વશ્વાસ છે
અનિર્વે છે

behaviours

7.આ શાળા મારા બાળકને જર્વાબદારીની સમજને પર્વકસાર્વર્વા

This school provides opportunities for my child to

માટેની તકો પ ૂરી િાડે છે

develop a sense of responsibility

8.આ શાળામાાંના શૈક્ષભણક માનકો મારા બાળક માટે િયાણપ્ત

The academic standards at this school provide

િડકાર પ્રદાન કરે છે

adequate challenge for my child

9.આ શાળા શીખવ ાં જ્યારે મશ્કેલ હોય ત્યારે , દ્રઢતાપ ૂર્વણક ચાલ ાં

This school encourages my child to persist when

રાખર્વા માટે મારા બાળકને પ્રોત્સારહત કરે છે

learning is difficult

10.મારાં બાળક તેની િોતાની રભચઓને એલસપ્લોર કરી શકે છે

My child can explore their own interests when it is

જ્યારે તે તેના ર્વગણ કાયણર્થી સાંબપાં ધત હોય

related to their class work

11.તાજેતરમાાં મારા બાળક સાર્થે શાળામાાં ગડાં ાગીરી કરર્વામાાં

My child has been bullied recently at school

આર્વી છે
12.આ શાળા મારા બાળકને પનણણયો લેર્વા અને સમસ્યાઓને

This school provides opportunities for my child to make

ઉકેલર્વા માટે તકો પ ૂરી િાડે છે

decisions and solve problems

13.આ શાળા મારા બાળકની રભચ અને ક્ષમતાઓ માટે પર્વપર્વધ

This school provides diverse programs for my child’s

કાયણક્રમો પ્રદાન કરે છે

interests and abilities

14.શાળા મારા બાળકને તેના/તેણીના આત્મપર્વશ્વાસન ાં પનમાણણ

The school provides my child with opportunities to build

કરર્વાની તકો પ્રદાન કરે છે

his/her confidence
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15.આ શાળા મારા બાળકને શાળાની પ્રવ ૃપિઓમાાં િાગ લેર્વા

This school gives my child opportunities to participate in

માટેની તકો આિે છે

school activities

16.મારા બાળકને તેના/તેણીના ગૃહકાયણ અને શાળાકાયણના

My child is taught organisational skills to help him/her

બોજને સાંચાભલત કરર્વામાાં મદદ કરતી આર્વડતો શીખર્વર્વામાાં

with managing homework and schoolwork load

17.આ શાળા મને મારા બાળકના પશક્ષણમાાં સહિાગી ર્થર્વાની

This school gives me opportunities to participate in my

તકો આિે છે

child’s education

18.મને પર્વશ્વાસ છે કે આ શાળા મારા બાળક માટે પશક્ષણન ાં એક

I feel confident that this school provides a good

સારાં માનક પ્રદાન કરે છે

standard of education for my child

આર્વે છે
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આ શાળાના પશક્ષકો પર્વશે
નીચેના પર્વધાનો તમારા બાળક/બાળકોના પશક્ષકોના િાસાઓન ાં ર્વણણન કરે છે .
કૃિા કરીને દરે ક પર્વધાન માટે તમને યોગ્ય લાગતા બૉલસને િસાંદ કરીને તમારી સાંમપત અર્થર્વા અસાંમપતની હદ સ ૂચર્વો.
કૃિા કરીને તમારા જર્વાબોનો આધાર 2020 માાંનો તમારો અનિર્વ અને તમારા બાળકનાાં પશક્ષક અર્થર્વા પશક્ષકોના
સાંબધ
ાં માાં તમે મખ્યત્ર્વે જે અનિર્વો છો તેને ધ્યાનમાાં લઈને રાખશો.
19.પશક્ષકો શીખર્વર્વા પર્વશે ઉત્સાહી અને સકારાત્મક છે

Teachers are enthusiastic and positive about teaching

20.આ શાળામાાં પશક્ષકો અને માતા-પિતા ર્વચ્ચે બાંને તરફર્થી

There is effective two-way communication between the

અસરકારક સાંચાર ર્થાય છે

teachers and parents at this school

21.મારા બાળકને જરૂર િડે ત્યારે પશક્ષકો તરફર્થી શીખર્વામાાં

My child gets extra help with learning from teachers when

ર્વધારાની મદદ મળે છે

needed

22.આ શાળામાાં પશક્ષકો મારાં બાળક તેન ાં/તેણીન ાં શ્રેષ્ઠ કરે તેર્વી

Teachers at this school expect my child to do his/her best

અિેક્ષા રાખે છે
23.પશક્ષકો મારા બાળકની પ્રગપત પર્વશે ઘણીર્વાર મારી સાર્થે

Teachers communicate with me often enough about my

પ ૂરતો સાંચાર કરે છે

child’s progress

24.પશક્ષકો મારા બાળકની શીખર્વાની જરૂરરયાતો માટે

Teachers provide useful feedback and respond to the

ઉિયોગી પ્રપતસાદ અને જર્વાબ પ્રદાન કરે છે

learning needs of my child

25.મારા બાળકની આકારણી કેર્વી રીતે ર્થાય છે તે હાં સમજ ાં

I understand how my child is assessed

છાં
26.પશક્ષકો શીખર્વર્વામાાં પ્રવ ૃિ રાખર્વામાાં ખ ૂબ સારા છે

The teachers are very good at making learning engaging

27.મારા બાળકને તેના અર્થર્વા તેણીના પશક્ષકો દ્વારા શીખર્વા

My child feels motivated by his/her teachers to learn

માટે પ્રેરરત કરર્વામાાં આર્વે છે
28.આ શાળાના પશક્ષકો સકારાત્મક ર્વતણન માટે આદશણ છે

Teachers at this school model positive behaviour

અમારી શાળા વિશે
નીચેના પર્વધાનો શાળાનાાં ર્વાતાર્વરણ અને શાળા સમદાય સાર્થેના સાંબધ
ાં ોના િાસાઓન ાં ર્વણણન કરે છે .
કૃિા કરીને દરે ક પર્વધાન માટે તમને યોગ્ય લાગતા બૉલસને િસાંદ કરીને તમારી સાંમપત અર્થર્વા અસાંમપતની હદ સ ૂચર્વો.
કૃિા કરીને તમારા જર્વાબોનો આધાર 2020 માાંનો તમારો અનિર્વ અને આ શાળાના સાંબધ
ાં માાં તમે મખ્યત્ર્વે જે અનિર્વો
છો તેને ધ્યાનમાાં લઈને રાખશો.

29.આ શાળામાાં સ્ર્વચ્છ અને સવ્યર્વસ્સ્ર્થત સપર્વધાઓ અને

This school has clean and well-maintained facilities and

સાંિપિઓ છે

properties

4

2020 Parent Opinion Survey – GUJARATI Translation Guide – To be used for translation only
30.હાં શાળાના પનયપમત સાંચાર ચૅનલો મારફતે જરૂરી

I am able to get the information I need through the

મારહતી મેળર્વી શકાં છાં.

school’s regular communication channels

31.મને લાગે છે કે આ શાળા માતાપિતાઓના યોગદાનન ાં

I feel this school values parents’ contributions

મ ૂલ્ય કરે છે
32.મને ર્થતી કોઈિણ ભચિંતા પર્વશે આ શાળાનો સાંિકણ

I feel comfortable about approaching this school with any

કરર્વામાાં હાં અનકૂળતા અનિવ ાં છાં

concerns I might have

33.આ શાળાનો સ્ર્થાપનક સમદાય સાર્થે મજબ ૂત સાંબધ
ાં છે

This school has a strong relationship with the local
community

34.આ શાળા તમામ સાાંસ્કૃપતક માન્યતાઓ અને િદ્પતઓનો

This school communicates the importance of respecting

આદર કરર્વાના મહત્ર્વને પ્રત્યાયન કરે છે

all cultural beliefs and practices

35.આ શાળા માતા-પિતાઓની ભચિંતાની બાબતોને
ગાંિીરતાપ ૂર્વણક લે છે

This school takes parents’ concerns seriously

36.શાળા મારા કટાંબની માન્યતાઓ અને ઇચ્છાઓનો આદર

The school respects and values my family’s beliefs and

કરે છે અને તેને મહત્ર્વ આિે છે

wishes

37.આ શાળા હાંમેશા તે પ્રદાન કરે છે તે પશક્ષણની ગણર્વિાને

This school always aims to improve the quality of

બહેતર બનાર્વર્વાનો ધ્યેય રાખે છે

education it provides

38.આ શાળા િાસે સકારાત્મક પર્વદ્યાર્થી આચરણને પ્રોત્સારહત

This school has a consistent approach to promoting

કરર્વાનો સતત અભિગમ હોય છે

positive student behaviour

39.આ શાળા તેની સશલતતા અને સધારણાના ક્ષેત્રોની સ્િષ્ટ

This school has a clear understanding of its strengths

સમજ ધરાર્વે છે

and areas for improvement

40.આ શાળા તમામ ક્ષેત્રોમાાં પર્વદ્યાર્થીની પસદ્ધદ્ઓની ઉજર્વણી

This school celebrates student achievements in all areas

કરે છે

સામાન્ય શાળા સંતવુ િ
કૃિા કરીને દરે ક પર્વધાન માટે તમને યોગ્ય લાગતા બૉલસને િસાંદ કરીને તમારી સાંમપત અર્થર્વા અસાંમપતની હદ સ ૂચર્વો.
કૃિા કરીને તમારા જર્વાબોનો આધાર 2020 માાંનો તમારો અનિર્વ અને તમે મખ્યત્ર્વે જે અનિર્વો છો તેને ધ્યાનમાાં
લઈને રાખશો.

41.મને પર્વશ્વાસ છે કે પર્વલટોરરયન િબ્લલક સ્કૂલ પસસ્ટમ

I feel confident that the Victorian public school system

પર્વદ્યાર્થીઓને તેમના જીર્વનના આગલા તબક્કા માટે તૈયાર

prepares students for the next phase of their life

42.મને પર્વશ્વાસ છે કે આ શાળા પર્વદ્યાર્થીઓને તેમના જીર્વનના

I feel confident that this school prepares students for the

આગલા તબક્કા માટે તૈયાર કરે છે

next phase of their life

43.મને પર્વશ્વાસ છે કે પર્વલટોરરયન િબ્લલક સ્કૂલ સામાન્ય રીતે

I feel confident that Victorian public schools generally

પર્વદ્યાર્થીઓ માટે પશક્ષણન ાં એક સારાં માનક પ્રદાન કરે છે

provide a good standard of education for students

કરે છે
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44.એકાંદરે , આ શાળામાાંર્થી મારાં બાળક જે પશક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે

Overall, I am satisfied with the education my child

તેનાર્થી હાં સાંતષ્ટ છાં

receives from this school

6

વરમોટ અને ફ્લેવસસબલ વશક્ષણના અનુભિો
સાંપ ૂણણ 2020 ના ર્વષણ દરપમયાન, અનેક પર્વદ્યાર્થીઓએ રરમોટ અને ફ્લેસ્લસબલ પશક્ષણનો (જેને ઘરે ર્થી પશક્ષણ િણ કહેર્વાય છે )
સમય અનિવ્યો છે . આ ર્વષે, આ પર્વિાગ આ અનિર્વ અંગે મારહતી એકત્ર કરી રહ્ાાં છે , જેર્થી શાળા અનરૂિ સધારાઓ કરી
શકે.

45. [ASK ALL] કૃિા કરીને તમારા બાળકન ાં ર્વષણ સ્તર િસાંદ કરો: જો આ શાળામાાં તમારા એકર્થી ર્વધારે બાળકો િણતા હોય, તો
જેનો જન્મરદર્વસ હાલમાાં છે લ્લો આવ્યો હોય, તેન ાં ર્વષણ સ્તર િસાંદ કરો અને બાકીના પ્રશ્નોનાાં જર્વાબ આિતી ર્વખતે આ
બાળકનો પર્વચાર કરો.
ફાઉન્ડેશન

Foundation

ર્વષણ 1

Year 1

ર્વષણ 2

Year 2

ર્વષણ 3

Year 3

ર્વષણ 4

Year 4

ર્વષણ 5

Year 5

ર્વષણ 6

Year 6

ર્વષણ 7

Year 7

ર્વષણ 8

Year 8

ર્વષણ 9

Year 9

ર્વષણ 10

Year 10

ર્વષણ 11

Year 11

ર્વષણ 12

Year 12

ગ્રેડ ર્વગર

Ungraded

46. [ASK ALL] શ ાં તમારા બાળકે 2020 માાં રરમોટ અને ફ્લેસ્લસબલ પશક્ષણના સમય દરપમયાન ઘરે ર્થી પશક્ષણ લીધ ાં છે ?
હા – મારા બાળકે 2020 માાં રરમોટ અને ફ્લેસ્લસબલ પશક્ષણના

Yes – my child has mainly learnt from home during

સમય દરપમયાન ઘરે ર્થી પશક્ષણ લીધ ાં છે .

periods of remote and flexible learning

હા – િણ મારા બાળકે ઓન-સાઇટ શાળામાાં િણ હાજરી આિી છે

Yes – but my child has also attended school on-site (for

(દા.ત. જો તમે િરર્વાનગીકૃત કામદાર હો તો)

example, if you are a permitted worker)
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ના – મારા બાળકે ઓન-સાઇટ શાળાએ જર્વાન ાં ચાલ રાખ્્ ાં હત ાં.

No – my child has continued to attend school on site (for

(દા.ત. જો તમે િરર્વાનગીકૃત કામદાર હોર્વ અર્થર્વા તમારા

example if you are a permitted worker, or if your child

બાળકે કોઈ પર્વશેષ શાળામાાં હાજરી આિી હોય)

7

has attended a specialist school)

47. [Show if Q46=1 or 2]જ્યારે તમારં બાળક ઘરે થી શિખત ં હોય એર્વા કોઈ સપ્તાહનો પર્વચાર કરતાાં, તમે (અર્થર્વા ઘરના કોઈ
પખ્ત ર્વયના સદસ્યએ) લગિગ કેટલા કલાક તમારા બાળકને ઘરે ર્થી શીખર્વામાાં મદદ કરી છે ?
જરાય નહીં – મારા બાળકને ખાસ કરીને કોઈ પર્વશેષ મદદની

None - my child typically didn’t need help

જરૂર િડી નર્થી
સપ્તાહમાાં 1 કલાકર્થી ઓછો સમય

Less than 1 hour per week

સપ્તાહમાાં 1-3 કલાક

1 – 3 hours per week

સપ્તાહમાાં 4-5 કલાક

4 – 5 hours per week

સપ્તાહમાાં 6-10 કલાક

6 – 10 hours per week

સપ્તાહમાાં 11-20 કલાક

11 – 20 hours per week

સપ્તાહમાાં 20 ર્થી ર્વધ કલાક

Over 20 hours per week

48. [Show if Q46=1 or 2] સામાન્ય રીતે, તમને શ ાં લાગે છે કે, ઘરે ર્થી પશખતી ર્વખતે તમારા બાળકને શાળાન ાં જે કામ મળત ાં
હત ાં તે
ખ ૂબ જ ઓછાં હત ાં

Far too light

ર્થોડાં ઓછાં હત ાં

A bit light

બરાબર હત ાં

About right

ર્વધારે હત ાં

Too much

ખ ૂબ જ ર્વધારે હત ાં

Far too much

49. [Show if Q46=1 or 2] રરમોટ અને ફેક્લ્લસબલ પશક્ષણને લીધે..
મારાં બાળક શાળાના કાયણમાાં ઓછં વ્યસ્ત રહ્ ાં અર્થર્વા તેમાાં રભચ

My child less engaged with or interested in their

ઓછી ર્થઈ છે

schoolwork

શાળાના કાયણમાાં મારા બાળકની વ્યસ્તતા અર્થર્વા રભચમાાં કોઈ

No difference to my child’s level of engagement with or

ફેરફાર ર્થયો નર્થી

interest in their schoolwork

શાળાના કાયણમાાં મારા બાળકની વ્યસ્તતા અર્થર્વા રભચ વધ

My child more engaged with or interested in their

ર્થયેલી જણાય છે

schoolwork
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[Show if Q46=1 or 2] ઘરે ર્થી શીખર્વાના તમારા અનિર્વનો પર્વચાર કરીએ તો, નીચેના પર્વધાનો સાર્થે તમે કેટલા સહમત કે
અસહમત છો:

50. દરરોજ મારા બાળકે શ ાં કરવ ાં જોઈએ તે હાં સમજ ાં છાં

I understand what my child is expected to do each day

51. મને જરૂર જણાય ત્યારે હાં મારા બાળકના

I can contact my child’s teacher(s) when I need to

પશક્ષક(કો)નો સંપકક કરી શકં છં.
52. મારા બાળકની પ્રગપત પર્વશે પશક્ષકો મને િયાણપ્ત
ર્વખત જણાર્વે છે
53. મારા બાળકનો તેના પશક્ષક(કો) સાર્થે િયાણપ્ત સાંિકણ
છે
54. મારા બાળકન ાં ધ્યાન ઘણી ર્વાર િણર્વામાાંર્થી
પર્વચભલત ર્થઈને ઘરમાાં ચાલતી બીજી બાબતો તરફ

Teachers communicate with me often enough about my
child’s progress
My child has adequate contact with their teacher(s)
My child often gets distracted from studying by other
things happening in the house

જાય છે
55. મારા બાળકન ાં ધ્યાન ઘણી ર્વાર િણર્વામાાંર્થી
પર્વચભલત ર્થઈને ઓનલાઇન ર્થતી અન્ય બાબતો
(દા.ત. સોશલ મીડિયા) તરફ જાય છે

56. મારાં બાળક શાળાના દરે ક રદર્વસે એક સાંપ ૂણણ
રદર્વસન ાં શાળા કાયણ કરી લે છે
57. જ્યારર્થી ઘરે ર્થી િણર્વાન ાં શરૂ ર્થ્ ાં છે , ત્યારથી મને

My child often gets distracted from studying by other
things happening online (e.g. social media)
My child does a full day’s worth of schoolwork every
school day
Since learning from home started, I feel like I have a

લાગે છે કે મારં બાળક શં શીખે જે તેના પર્વશે મને

better understanding of what my child is learning

58. જ્યારર્થી ઘરે ર્થી િણર્વાન ાં શરૂ ર્થ્ ાં છે , ત્યારથી સમય

Since learning from home began, the school has

ર્વધ સારી સમજણ છે

જતાં શાળાએ તેના ડરમોટ લર્નગ
િં પર્વતરણના
િાસાઓમાાં સધારા કયાણ છે

59. સામાન્ય ઓન-સાઇટ ર્શક્ષણની સરખામણીમાં
ફ્લેક્સસબલ અને ડરમોટ ર્શક્ષણના સમયમાાં શૈક્ષભણક
પસદ્ધદ્ ઉિર શાળાનો ર્વધારે િાર હતો

60. સામાન્ય ઓન-સાઇટ ર્શક્ષણની સરખામણીમાં
ફ્લેક્સસબલ અને ડરમોટ ર્શક્ષણના સમયમાાં

પર્વદ્યાર્થીના કલ્યાણ ઉિર શાળાનો ર્વધારે િાર હતો
61. ઘરે ર્થી શીખર્વામાાં સહાય કરર્વામાાં મારા બાળકને
તેની શાળા અને પશક્ષકોએ પ ૂરતો સહયોગ કયો છે
62. મને લાગે છે કે, બાળક જેટલ ં વગકખિં માં બેસીને
શીખે છે , એટલ ં જ પ્રભાવી રીતે ઘરે થી પણ શીખી શકે

improved aspects of its remote learning delivery over
time

Compared to normal onsite learning the school had more
of an emphasis on academic achievement during
period(s) of flexible and remote learning

Compared to normal onsite learning the school had more
of an emphasis on student wellbeing during period(s) of
flexible and remote learning

I feel well supported by my child's school and teachers to
help my child learn from home
I feel that my child can learn just as effectively from
home as they can in the classroom

છે
63. ર્વાલીઓ તરફર્થી ફીડબૅક મેળર્વર્વા માટે શાળાએ
સારો પ્રપતસાદ આિેલ છે

The school has responded effectively to feedback from
parents

8
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64. પર્વલટોરરયા (ર્વસટોડરયામાં ક્થથત તમામ શાળાઓ) ની
શાળા પ્રણાલી િર મને પર્વશ્વાસ છે
65. પર્વલટોરરયામાાં સરકારી શાળા પ્રણાલી િર મને
પર્વશ્વાસ છે (આ શાળાઓને સ્ટેટ અર્થર્વા િબ્લલક
સ્કૂલ્સ િણ કહેર્વામાાં આર્વે છે )

9

I have confidence in the school system in Victoria (ALL
schools in Victoria)
I have confidence in the government school system in
Victoria (these are also known as the state or public
schools)

66. [Show if Q46=1 or 2] રરમોટ અને ફ્લેસ્લસબલ પશક્ષણ પ્રત્યેના શાળાના અભિગમ અંગે તમે કેટલા સાંતષ્ટ છો?
ખ ૂબ જ અસાંતષ્ટ

Very dissatisfied

અસાંતષ્ટ

Dissatisfied

અસાંતષ્ટ નહીં કે સાંતષ્ટ નહીં

Neither dissatisfied or satisfied

સાંતષ્ટ

Satisfied

ખ ૂબ જ સાંતષ્ટ

Very satisfied

[Show if Q46=1 or 2] િપર્વષ્યનો પર્વચાર કરીએ તો, રરમોટ અને ફ્લેસ્લસબલ પશક્ષણ પર્વદ્યાર્થીઓ માટે ઉિલલધ હોવ ાં જોઈએ, એ
ર્વાત સાર્થે તમે કેટલી હદે સહમત છો:

67. ચેિન ાં જોખમ ઓછાં કરર્વા માટે, હાલ પ ૂરત ં (દા.ત.

Temporarily to reduce infection risk (e.g. when the child

68. બાળકની પર્વપશષ્ટ જરૂરરયાતોને (દા.ત. શાળામાં

Temporarily to accommodate a child’s special needs

69. કાયમી ધોરણે બાળક / વાલીની પસંદગીને સમાર્વર્વા

Permanently to accommodate child / parent choice

જ્યારે કોઈ બાળકમાં શરદીના લક્ષણો દે ખાતા હોય)
જવામાં ચ િંતા થતી હોય) પ ૂણણ કરર્વા માટે હાલ પ ૂરત ાં
માટે

is showing cold symptoms)

(e.g. anxiety to attend school)

70. [Show if Q46=1 or 2] તમારા રદર્વસની સામાન્ય પ્રવ ૃપિઓમાાં (દા.ત. નોકરી, ઘરના કામો, પર્વ.) રરમોટ અને ફ્લેસ્લસબલ
પશક્ષણ કેટલી હદે અર્વરોધરૂિ છે ?
ભબલકલ અર્વરોધરૂિ નર્થી

Not at all disruptive

ર્થોડાં અર્વરોધરૂિ છે

Slightly disruptive

મધ્યમસર અર્વરોધરૂિ છે

Moderately disruptive

ખ ૂબ જ અર્વરોધરૂિ છે

Highly disruptive

ર્વધારે િડત ાં અર્વરોધરૂિ છે

Extremely disruptive
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71. [Show if Q46=1 or 2] શ ાં તમારા બાળકને કોઈ પર્વકલાાંગતા કે કોઈ પર્વશેષ જરૂરરયાત છે ?
હા

Yes

ના

No

72. [Ask Q71=1] રરમોટ અને ફ્લેસ્લસબલ પશક્ષણ દરપમયાન શ ાં તમારા બાળકની શાળાએ તેના માટે નીચેમાાંર્થી કોઈ મદદ પ ૂરી
િાડી હતી? લાગ િડે તે તમામ િસાંદ કરો.

તમારા બાળકની વ્યસ્લતગત પશક્ષણ યોજના ઘડી કે તેમાાં કોઈ

Created or modified your child’s Individual Education

સધારા કયાણ

Plans

સ્ટડન્ટ સિોટણ ગ્ર ૂિની બેઠક આયોજજત કરી

Held a Student Support Group meeting

ઘરે ર્થી શીખર્વામાાં સહયોગ મળે તે માટે ટેલનોલૉજી બાબતે

Provided assistance with technology to support learning

મદદ પ ૂરી િાડી

at home

પર્વદ્યાર્થીની પ્રગપત જાણર્વા માટે તમારા કે તમારા બાળક સાર્થે

Had regular contact with you or your child to check in on

પનયપમત રીતે સાંિકણ માાં રહ્ાાં

student progress

એલસેસ કરી શકાય તેર્વા ફોમેટમાાં પશક્ષણ સામગ્રી પ્રદાન કરી

Provided learning materials in accessible formats

ઉિરમાાંર્થી કોઈ િણ નહીં [Exclusive]

None of the above [Exclusive]

73. તમારી શૈક્ષભણક પસદ્ધદ્ન ાં સર્વોચ્ચ સ્તર શ ાં છે ?
િોસ્ટગ્રેજ્એટ રડગ્રી

Postgraduate Degree

ગ્રેજ્એટ રડપ્લોમા / ગ્રેજ્એટ સરટિરફકે ટ

Graduate Diploma / Graduate Certificate

બેચલર રડગ્રી

Bachelor’s degree

એડર્વાન્સ્ડ રડપ્લોમા / રડપ્લોમા

Advanced Diploma / Diploma

સરટિરફકે ટ્સ III / IV

Certificates III / IV

ર્વષણ 12

Year 12

ર્વષણ 11

Year 11

ર્વષણ 10

Year 10

સરટિરફકે ટ્સ I / II

Certificates I / II

ધોરણ 9 કે તેનાર્થી નીચે

Year 9 or below

ઉિર ન આિર્વાન ાં િસાંદ કરીશ

Prefer not to say

અમે જાણીએ છીએ કે કોરોનાર્વાઇરસ/COVID-19 એ િરરર્વાર િર નાણાાંકીય અસર કરી છે અમે તમામ િરરર્વારોને નીચેનો પ્રશ્ન
પ ૂછી રહ્ા છીએ, જેર્થી તેઓ કેર્વી નાણાાંકીય સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્ા છે , તે અમે ર્વધ સારી રીતે જાણી શકીએ.
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74. કોરોનાર્વાઇરસ/COVID-19 ને લીધે તમારા ઘરમાાં રોજગાર કે આર્વકને લગતા શ ાં ફેરફારો ર્થયા છે ? લાગ હોય તે તમામ

િસાંદ કરો.

કોઈ નાણાાંકીય િરરણામ નહીં [Exclusive]

No financial impact [Exclusive]

એક પખ્તની (સાંિાળપ્રદાતા) નોકરી છૂટી ગઈ

Job loss by one adult (caregiver)

બે પખ્ત લોકોની (સાંિાળપ્રદાતા) નોકરી છૂટી ગઈ

Job loss by two adults (caregivers)

ભબલ િરર્વામાાં કે જરૂરરયાતની ર્વસ્તઓ (દા.ત. અન્ન)

Difficulty paying bills or buying necessities (e.g. food)

ખરીદર્વામાાં મશ્કેલી
ઘરની પખ્ત ર્વયની વ્યસ્લતઓને ર્વધ સમય કામ કરવ ાં િડે છે

Adult having to work longer hours

પખ્ત ર્વયના વ્યસ્લતએ બેરોજગારી માટે નામ નોંધાવ્્ ાં (દા.ત.

Adult filed for unemployment (e.g. JobSeeker)

નોકરી શોધક)
સરકારી મદદ માટે અરજી કરી (દા.ત. જોબકીિર)

Applied for Government assistance (e.g. JobKeeper)

ઉિર ન આિર્વાન ાં િસાંદ કરીશ [Exclusive]

Prefer not to say [Exclusive]
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