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Welcome to the 2020 Parent Opinion Survey
 2020کے والدین کی رائے کے سروے میں خوش آمدید

والدین اور سرپرستوں کی آراء اس بارے میں ایک اہم اشارہ ہے کہ ہماری اسکول کمیونٹی طالبعلموں کی ضروریات کو کتنے اچھے طور سے پورا
کررہی ہے۔

سروے کے نتائج کو ہم اسکول میں بہتری النے کے لئے استعمال کریں گے۔ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ( Department of Education
 )and Trainingنتائج کو طالبعلموں کے حاالت بہتر بنانے کی ریسرچ میں استعمال کرے گا۔
اس سروے میں آپ کے جوابات مکمل طور پر گمنام ہیں۔ ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی جانب سے  ORIMAریسرچ اس سروے کا انعقاد
کررہی ہے۔  ORIMAریسرچ پرائیویسی ایکٹ  1988میں بتائے گئے پرائیویسی کے آسٹریلوی اصولوں کا احترام کرتی ہے اور ان کے تحت آپ کے
حقوق کا خیال رکھتی ہے۔  ORIMAریسرچ پرائیویسی (مارکیٹ اور سوشل ریسرچ) کوڈ  2014کے ساتھ ساتھ متعلقہ اسٹیٹ اور ٹیریٹری کے قوانین پر
بھی عمل درآمد کرتی ہے۔  ORIMAکی مکمل پرائیویسی پالیسی پڑھنے کے لئے براہ مہربانی یہاں کلک کریں (صرف انگریزی زبان میں)۔

ہدایات

براہ مہربانی جواب دینے سے پہلے ہر سوال توجہ سے پڑھ لیں

اسکیل پر اس انتخاب کو چنیں جو آپ کے اس جواب کا اظہار کرتا ہو جو کہ آپ دینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،اگر آپ اس بات سے متفق ہیں
کہ کچرہ پھیالنے پر پابندی ہونی چاہئے تو 'متفق ہوں' کا انتخاب کریں ،جیسے کہ نیچے دکھایا گیا ہے۔

براہ مہربانی یہ سمجھ لیں کہ 'نہ ہی متفق ہوں اور نہ ہی اختالف ہے' کا انتخاب صرف اسی صورت میں کیا جانا چاہئے جب آپ متوسط یا مال
جال ردعمل دینے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اسے ایک پہلے سے طے شدہ جواب کے طور پر منتخب نہیں کیا جانا چاہئے۔

Strongly Agree

Agree

سختی سے متفق
ہوں

متفق ہوں

Neither Agree
nor Disagree

نہ ہی متفق ہوں اور
نہ ہی اختالف ہے

Disagree

اختالف ہے

Strongly
Disagree

سختی سے اختالف
ہے

کچرہ پھیالنے پر پابندی
ہونی چاہئے

Littering should
be prohibited

2

2020 Parent Opinion Survey – URDU Translation Guide – To be used for translation only

About your child’s learning

آپ کے بچے کے سیکھنے سے متعلق
مندرجہ ذیل بیانات آپ کے بچے\بچوں کی تعلیم کے پہلو بیان کرتے ہیں۔
براہ مہربانی ہر بیان کے سامنے مناسب ڈبے کو منتخب کرکے اس بات کا اظہار کریں کہ آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں یا اختالف کرتے ہیں۔
براہ مہربانی اپنے جوابات  2020میں اپنے تجربات کی بنیاد پر دیں اور اور اس بات پر غور کریں کہ اس اسکول میں آپ کے اپنے تمام بچوں کے بارے
میں زیادہ تر کیا احساسات ہیں۔ تمام بیانات 'میرا بچہ\میری بچی' یا 'میرے بچے' کے طور پر پڑھے جاسکتے ہیں۔

میرا بچہ اسکول میں سیکھنے کے عمل سے لطف اندوز ہوتا ہے
یہ اسکول میرے بچے سے باعزت طور پر پیش آتا ہے
اس سال میرے بچے کو اس کے نئے سال کی کالس میں ہم آہنگ ہونے
میں مدد فراہم کی گئی ہے
میرا بچہ اسکول میں محفوظ محسوس کرتا ہے
دوسرے بچوں کی جانب سے بدمعاشی والے رویوں سے نبٹنے کے
سلسلے میں میرے بچے نے اسکول میں جو مہارتیں اور حکمت عملیاں
سیکھی ہیں ،ان کے بارے میں وہ پراعتماد ہے
میرا بچہ محسوس کرتا ہے کہ اسکول میں وہ دوسرے بچوں میں گھل
مل گیا ہے

1.My child enjoys the learning they do at school
2.This school treats my child with respect
3.My child has been supported this year to adjust to
his/her new year level
4.My child feels safe at school
5.My child feels confident about the skills and strategies
they have learnt at school to address bullying behaviours
6.My child feels accepted by other students at school

ذمہ داری کا احساس پروان چڑھانے کے لئے یہ اسکول میرے بچے
کو مواقع فراہم کرتا ہے

7.This school provides opportunities for my child to
develop a sense of responsibility

اس اسکول کے تعلیمی معیار میرے بچے کو موزوں چیلنج دیتے ہیں

8.The academic standards at this school provide
adequate challenge for my child

سیکھنے کا عمل مشکل ہونے کی صورت میں یہ اسکول میرے بچے
کو ثابت قدمی کی ترغیب دیتا ہے

9.This school encourages my child to persist when
learning is difficult

جب کالس ورک کا معاملہ ہو تو میرا بچہ اپنی دلچسپیوں پر کام
کرسکتا ہے

10.My child can explore their own interests when it is
related to their class work

حال ہی میں میرے بچے کو اسکول میں دوسرے بچوں نے بدمعاشی کا
نشانہ بنایا ہے

11.My child has been bullied recently at school

یہ اسکول میرے بچے کو مواقع فراہم کرتا ہےکہ وہ فیصلے کرے اور
مسائل حل کرے

12.This school provides opportunities for my child to
make decisions and solve problems

میرے بچے کی دلچسپیوں اور اہلیتوں کے حوالے سے یہ اسکول کئی
طرح کے پروگرام فراہم کرتا ہے

13.This school provides diverse programs for my child’s
interests and abilities

یہ اسکول میرے بچے\بچی کو اپنا اعتماد پروان چڑھانے کے لئے
مواقع فراہم کرتا ہے

14.The school provides my child with opportunities to
build his/her confidence

یہ اسکول میرے بچے کو اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے
مواقع فراہم کرتا ہے

15.This school gives my child opportunities to participate
in school activities

ہوم ورک اور اسکول ورک کی ذمہ داری کو نبھانے میں مدد دینے کے
لئے میرے بچے کو تنظیمی مہارتیں سکھائی جاتی ہیں

16.My child is taught organisational skills to help him/her
with managing homework and schoolwork load

یہ اسکول مجھے اپنے بچے کی تعلیم میں حصہ لینے کے مواقع فراہم
کرتا ہے
میں مطمئن ہوں کہ یہ اسکول میرے بچے کو اچھے معیار کی تعلیم
فراہم کرتا ہے

17.This school gives me opportunities to participate in
my child’s education
18.I feel confident that this school provides a good
standard of education for my child
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About the teaching at this school

اس اسکول کے اساتذہ کے بارے میں
مندرجہ ذیل بیانات آپ کے بچے\بچوں کے اساتذہ کے پہلو بیان کرتے ہیں۔
براہ مہربانی ہر بیان کے سامنے مناسب ڈبے کا انتخاب کرکے اس بات کا اظہار کریں کہ آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں یا اختالف کرتے ہیں۔
براہ مہربانی اپنے جوابات  2020میں اپنے تجربات کی بنیاد پر دیں اور اور اس بات پر غور کریں کہ اپنے بچے کے اساتذہ یا اساتذہ کے بارے میں آپ
کے زیادہ تر کیا احساسات ہیں۔

اساتذہ پڑھانے کے حوالے سے پرجوش اور مثبت رویہ کے حامل ہیں

19.Teachers are enthusiastic and positive about teaching

اس اسکول میں اساتذہ اور والدین کے مابین مؤثر دوطرفہ بات چیت ہے

20.There is effective two-way communication between
the teachers and parents at this school

ضرورت پڑنے پر میرے بچے کو اساتذہ کی جانب سے اضافی مدد
ملتی ہے

21.My child gets extra help with learning from teachers
when needed

اس اسکول میں اساتذہ میرے بچے سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی
بہترین کارکردگی دکھائے

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

میرے بچے کی کارکردگی کے بارے میں اساتذہ میرے ساتھ اکثر کافی
بات چیت کرتے ہیں

23.Teachers communicate with me often enough about
my child’s progress

اساتذہ مفید معلومات دیتے ہیں اور سیکھنے کے سلسلے میں میرے
بچے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں

24.Teachers provide useful feedback and respond to the
learning needs of my child

میں اس بارے میں آگاہ ہوں کہ میرے بچے کو کیسے جانچا جاتا ہے

25.I understand how my child is assessed

بچوں کو سیکھنے کے عمل کو مشغول کرنے میں اساتذہ بہت اچھے
ہیں

26.The teachers are very good at making learning
engaging

میرا بچہ اپنے اساتذہ سے سیکھنے کے عمل میں حوصلہ افزائی
محسوس کرتا ہے
اس اسکول کے اساتذہ مثبت رویے کا نمونہ پیش کرتے ہیں

27.My child feels motivated by his/her teachers to learn
28.Teachers at this school model positive behaviour

About our school

ہمارے اسکول کے بارے میں
مندرجہ ذیل بیانات اسکول کے ماحول اور اسکول کمیونٹی سے اس کے تعلق کے پہلو بیان کرتے ہیں۔
براہ مہربانی ہر بیان کے سامنے مناسب ڈبے کو منتخب کرکے اس بات کا اظہار کریں کہ آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں یا اختالف کرتے ہیں۔
براہ مہربانی اپنے جوابات  2020میں اپنے تجربات کی بنیاد پر دیں اور اور اس بات پر غور کریں کہ اس اسکول کے بارے میں آپ کے زیادہ تر کیا
احساسات ہیں۔

اس اسکول میں سہولیات اور چیزیں صاف ستھری ہیں اور ان کی
اچھی طرح سے دیکھ بھال کی جاتی ہے

29.This school has clean and well-maintained facilities
and properties

اسکول کے خبررسانی کے باضابطہ ذرائع سے مجھے وہ تمام
معلومات مل جاتی ہیں جو مجھے چاہئیں

30.I am able to get the information I need through the
school’s regular communication channels

میں محسوس کرتا\کرتی ہوں کہ یہ اسکول والدین کی شرکت کی قدر
کرتا ہے

31.I feel this school values parents’ contributions
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میں اپنی کسی طرح کی تشویشات کے سلسلے میں اسکول سے رابطہ
کرتے ہوئے آرام دہ محسوس کرتا ہوں
اس اسکول کا مقامی کمیونٹی سے مضبوط تعلق ہے

32.I feel comfortable about approaching this school with
any concerns I might have
33.This school has a strong relationship with the local
community

یہ اسکول تمام ثقافتی نظریات اور عملداریوں کی عزت کرنے کی
اہمیت کا پیغام دیتا ہے

34.This school communicates the importance of
respecting all cultural beliefs and practices

یہ اسکول والدین کی تشویشات کو سنجیدگی سے لیتا ہے

35.This school takes parents’ concerns seriously

اسکول میرے گھرانے کے نظریات اور خواہشات کی عزت کرتا ہے
اور ان کی قدر کرتا ہے
اسکول جو تعلیم فراہم کرتا ہے ،ہمیشہ اس کا معیار بہتر بنانے کے لئے
کوشاں رہتا ہے

36.The school respects and values my family’s beliefs
and wishes
37.This school always aims to improve the quality of
education it provides

طالبعلموں کے مثبت رویّوں کو فروغ دینے کے لئے اس اسکول کا
تسلسل پر مبنی ایک طریقۂ کار ہے

38.This school has a consistent approach to promoting
positive student behaviour

اپنی خوبیوں اور خامیوں سے یہ اسکول اچھی طرح سے آگاہ ہے

39.This school has a clear understanding of its strengths
and areas for improvement

یہ اسکول تمام میدانوں میں طالب علم کی کامیابیوں کی خوشیاں مناتا
ہے۔

40.This school celebrates student achievements in all
areas

General school satisfaction

اسکول پر عام اطمینان
براہ مہربانی ہر بیان کے سامنے مناسب ڈبے کو منتخب کرکے اس بات کا اظہار کریں کہ آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں یا اختالف کرتے ہیں۔
براہ مہربانی اپنے جوابات  2020میں اپنے تجربات کی بنیاد پر دیں اور اور اس بات پر غور کریں کہ آپ کے زیادہ تر کیا احساسات ہوتے ہیں۔

میں اس بارے میں اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ وکٹوریہ کا پبلک
اسکول سسٹم طالب علموں کو ان کی زندگی کے اگلے مرحلے کے
لئے تیار کرتا ہے

41.I feel confident that the Victorian public school
system prepares students for the next phase of their life

میں اس بارے میں اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ یہ اسکول طالب
علموں کو ان کی زندگی کے اگلے مرحلے کے لئے تیار کرتا ہے

42.I feel confident that this school prepares students for
the next phase of their life

میں اس بارے میں اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ وکٹوریہ کے پبلک
اسکول عام طور پر طالب علموں کو تعلیم کا اچھا معیار فراہم کرتے
ہیں

43.I feel confident that Victorian public schools generally
provide a good standard of education for students

مجموعی طور پر ،میرا بچہ اس اسکول سے جو تعلیم حاصل کرتا ہے
اس سے میں مطمئن ہوں

44.Overall, I am satisfied with the education my child
receives from this school
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Experiences of remote and flexible learning

فاصالتی اور لچکدار تعلیمی نظام کے تجربے
ی
ی
ہوب ںہي۔ اس سال
تجرب
پڑھات کا نظام بیھ کہا جاتا ےہ) ےک
سال  2020ےک دوران بیشت طلبہ کو فاصالت اور لچکدار تعلییم نظام (جےس گھر ےس
ے
تجرب یک معلومات جمع کررہا ےہ۔
مي مدد ےک ںلی محکمہ تعلیم اس
اسکولوں یک بہتی ں
ے

مي آپ ےک ایک ےس زائد بچ ںہي ،تو براہ کرم ،اپن بچ ےک سال کا
 [ASK ALL]. 45براہ کرم ،اپن بچ ےک سال کا درجہ منتخب کریں :اگر اس اسکول ں
ی
کھي۔
مي ر ں
درجہ تازہ ترین یوم پیدائش ےک حساب ےس منتخب کریں اور بقیہ سواالت کا جواب دین ہوب ایس بچ کو ذہن ں
Foundation

فاؤنڈیشن
سال 1

Year 1

سال 2

Year 2

سال 3

Year 3

سال 4

Year 4

سال 5

Year 5

سال 6

Year 6

سال 7

Year 7

سال 8

Year 8

سال 9

Year 9

سال 10

Year 10

سال 11

Year 11

سال 12

Year 12

بغت گریڈ
ں

Ungraded

ی
پڑھات یک ےہ؟
مي فاصالت اور لچکدار تعلییم نظام یک مدت ےک دوران گھر ےس
 .46کیا آپ ےک بچ ن سال  2020ں
متے بچ ن فاصالت اور لچکدار تعلییم نظام یک مدت ےک دوران
ہاں -ں
ی
گھر ےس پڑھات یک ےہ۔
مي بیھ رشکت یک ےہ
ہاں -لیکن ں
متے بچ ن اسکول ےک مقام پر کالس ں
(مثال ےک طورپر ،اگر آپ اجازت یافتہ مالزم ںہي)۔
مي حاض ہوتا رہا ےہ/
متا بچہ  /ی
نہي -ں
بچ اسکول ےک مقام پر کالس ں
ں
ریہ ےہ (مثال ےک طورپر ،اگر آپ اجازت یافتہ مالزم ںہي ،یا اگر آپ ےک
مي رشکت یک ےہ)
بچ ن خصویص اسکول ےک کالس ں

Yes – my child has mainly learnt from home during
periods of remote and flexible learning
Yes – but my child has also attended school on-site (for
)example, if you are a permitted worker
No – my child has continued to attend school on site (for
example if you are a permitted worker, or if your child
)has attended a specialist school

ی
ے
ی
ہوب ،آپ ( یا اپن گھراب ےک کیس بڑے شخص) ن
مي رکھن
بچ ےک گھرےس پڑھائ کرن ےک دوران کیس ایک عام ہفت کو ذہن ں
 .47آپ ےک ے
ی
مي ضف کیا؟
مجمویع طورپر زیادہ ےس زیادہ کتنا وقت اپن بچ کو گھر ےس پڑھات کرب ےک ںلی مدد کرب ں
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None - my child typically didn’t need help

نہي پڑی
نہي -ں
متے بچ کو عام طورپر مدد یک ضورت ں
کچھ بیھ ں
مي ایک ے
گھنی ےس کم
ہفی ں

Less than 1 hour per week

ے
گھنی
مي 1-3
ہفی ں
ے
گھنی
مي 4-5
ہفی ں

1 – 3 hours per week
4 – 5 hours per week

مي  6-10ے
گھنی
ہفی ں
مي  11-20ے
گھنی
ہفی ں

11 – 20 hours per week

ہر ہفی  20ے
گھنی ےس زیادہ

Over 20 hours per week

6 – 10 hours per week

ی
ی
ہوب آپ ےک بچ کو جو اسکویل کام مال ےہ ،اس یک مقدار یہ ےہ:
پڑھات کرب
.48عمویم طورپر ،کیا آپ یہ سمجھن ںہي کہ گھر ےس
Far too light

بہت یہ ہلکا

A bit light

کچھ ہلکا

About right

مي
تقریبا درست مقدار ں

Too much

بہت زیادہ

Far too much

مي
بہت یہ زیادہ مقدار ں

 .49فاصالت اور لچکدار تعلییم نظام ےس متے بچ مي یہ تبدییل ی
ہوت ےہ ۔ ۔ ۔ ۔
ں
ں
دلچسپ یل یا کم مشغول ہوا
مي کم
ں
متے بچ ن اپن اسکویل کام ں
ی

My child less engaged with or interested in their
schoolwork

اپن اسکویل کام مي بچ یک دلچسپ یا مشغولیت یک سطح مي ی
کوت
ں
ں
ی
تبدییل نہي ی
ہوت
ں

No difference to my child’s level of engagement with or
interest in their schoolwork

دلچسپ لیتا ےہ یا زیادہ مشغول
مي زیادہ
ں
متا بچہ اپن اسکویل کام ں
ی
ہوتا ےہ

My child more engaged with or interested in their
schoolwork

ی
ی
غت متفق ںہي:
پڑھات ےک اپن
گھر ےس
مي رکھن ہوب ،آپ مندرجہ ذیل بیانات ےس کس حد تک متفق یا ں
تجرب کو ذہن ں
ے
مي اےس سمجتھا/
روزانہ ں
متے بچ ےس جو کچھ کرب یک توقع ےہ ،ں
سمجھپ ہوں

50. I understand what my child is expected to do each
day

مي اپن بچ ےک استاذ ےس رابطہ کرسکتا /کرسکپ
جب ضورت پڑے ،ں
ہوں
متے بچ یک پیش رفت ےک بارے مي اساتذہ ر
اکت و بیشت مجھ ےس
ں
ں
گفتگو کرب ںہي

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

متے بچ اپن استاذ (اساتذہ) ےس مناسب رابطہ رکھن ںہي
ں
ی
ر
متے بچ یک توجہ پڑھات ےس
چتوں ےس اکت ں
گھر ےک اندر ہوب وایل دیگر ں
ہٹ جات ےہ
ر
متے
چتوں ےس اکت ں
آن الئن (یعپ سوشل میڈیا پر) پر ہوب وایل دیگر ں
ی
پڑھات ےس ہٹ جات ےہ
بچ یک توجہ
بچ روزانہ مکمل اسکویل دن ےک برابر اسکول کا کام کرتا /کرت
متا بچہ  /ی
ں
ےہ
پڑھات رشوع ی
ی
ہوت ےہ ،مجھے ایسا محسوس ہوتا ےہ
جب ےس گھر پر
رہ ںہي اس کو زیادہ بہت سمجھ پاتا
جیےس ں
متے بچ جو کچھ پڑھ ے
ہوں /سمجھ پات ہوں

52. Teachers communicate with me often enough about
my child’s progress
)53. My child has adequate contact with their teacher(s
54. My child often gets distracted from studying by other
things happening in the house
55. My child often gets distracted from studying by other
)things happening online (e.g. social media
56. My child does a full day’s worth of schoolwork every
school day
57. Since learning from home started, I feel like I have a
better understanding of what my child is learning

7
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پڑھات رشوع ی
ی
ہوت ےہ ،اسکول ن اپپ فاصالت تعلیم یک
جب ےس گھر پر
مي بہتی یک ےہ
فراہیم ےک مختلف پہلؤوں ں

58. Since learning from home began, the school has
improved aspects of its remote learning delivery over
time

ی
مي اسکول ن فاصالت
اسکول ےک مقام پر معمول یک پڑھات ےک مقابےل ں
اور لچلکدار تعلیم یک مدت ےک دوران تعلیمےک حصول پر زیادہ زور دیا ےہ

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

ی
مي اسکول ن فاصالت
اسکول ےک مقام پر معمول یک پڑھات ےک مقابےل ں
اور لچلکدار تعلیم یک مدت ےک دوران طلبہ یک تندرسپ پر زیادہ زور دیا
ےہ
ی
مي مدد ےک ںلی
مجھے محسوس ہوتا ےہ کہ گھر ےس ں
متے بچ یک پڑھات ں
مجھے اسکول اور استاتذہ کا اچھا تعاون حاصل رہا ےہ

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

متے بچ گھر ےس ایس طرح مؤثر طورپر
مجھے محسوس ہوتا ےہ کہ ں
ی
ی
پڑھات کرب ںہي
پڑھات کرسکی ںہي جس طرح وہ اسکول ےک کالس روم

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

مي جواب دیا ےہ
والدین ےک تاثرات پر اسکول ن مؤثر انداز ں

63. The school has responded effectively to feedback
from parents

مي واقع تمام اسکول) پر
مجھے وکٹوریہ ےک اسکویل نظام (وکٹوریہ ں
اعتماد ےہ

64. I have confidence in the school system in Victoria
)(ALL schools in Victoria

مجھے وکٹوریہ ےک شکاری اسکویل نظام پر اعتماد ےہ (اےس ریاسپ یا پبلک
اسکول بیھ کہا جاتا ےہ)

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

ی
مطمي ںہي؟
مي اسکول ےک طریقہ تعلیم ےس آپ کتنا
 .66مجمویع طورپر ،فاصالت اور لچکدار تعلییم نظام ں
ی
مطمي
غت
بہت ں
ی
مطمي
غت
ں
ی
ی
مطمي
غت
نہ تو
مطمي اور نہ ں

Very dissatisfied
Dissatisfied

Neither dissatisfied or satisfied

ی
مطمي

Satisfied

ی
مطمي
بہت

Very satisfied

ی
ہوب ،براہ کرم یہ نشان زد کریں کہ آپ کس حدتک اس بات ےس اتفاق کرب ںہي کہ طلبہ ےک ںلی فاصالت اور لچکدار
مي سوچن
مستقبل ےک بارے ں
رہ:
تعلییم سہولت آئندہ بیھ دستیاب ے
انفیکشن ےک خطرے کو کم کرب ےک ںلی عاریص طورپر (یعپ جب بچ
مي شدی یک عالمات ظاہر ہوں)
ں
بچ یک خصویص ضوریات کو پورا کرب ےک ںلی عاریص طورپر (یعپ
مي حاض ہوب ےس ےن چیپ)
اسکول ں
بچ /والدین یک پسند ےک مطابق مستقل طورپر

67. Temporarily to reduce infection risk (e.g. when the
)child is showing cold symptoms
68. Temporarily to accommodate a child’s special needs
)(e.g. anxiety to attend school
69. Permanently to accommodate child / parent choice

مي کتنا خلل پڑتا ےہ؟
 .70فاصالت اور لچکدار تعلییم نظام آپ یک روز مرہ یک عام شگرمیوں (یعپ کام کاج ،گھریلو کام ،ں
وغتہ) ں
نہي پڑتا
بالکل بیھ خلل ں
قدرے خلل پڑتا ےہ
متوسط حد تک خلل پڑتا ےہ
بہت زیادہ خلل پڑتا ےہ

Not at all disruptive
Slightly disruptive
Moderately disruptive
Highly disruptive
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ی
انتہات زيادہ خلل پڑتا ےہ

Extremely disruptive

.71کیا آپ ےک بچ کو کیس طرح یک معذوری یا اضاف حاجت الحق ےہ؟
ہاں

Yes

نہي
ں

No

.72کیا آپ ےک بچ ےک اسکول ن فاصالت اور لچکدار تعلییم نظام ےک دوران آپ ےک بچ کو مندرجہ ذیل مي ےس ی
کوت مدد فراہم یک ےہ؟ براہ کرم،
ں
تمام قابل اطالق نقاط کو منتخب کریں۔
مي ترمیم یک ےہ
اپن بچ کا انفرادی تعلییم منصوبہ تیار کیا ےہ یا اس ں
اسٹوڈنٹ سپورٹ گروپ یک میٹنگ منعقد یک ےہ
ی
ے
ٹیکنالوج کا تعاون فراہم کیا ےہ
مي مدد کرب ےک ںلی
گھر پر پڑھات ں
طالب /طالبہ یک پیش رفت کا معائنہ کرب ےک ںلی آپ ےک ساتھ یا آپ ےک
بچ ےک ساتھ لگاتار رابطہ کیا ےہ
ی
مي ترتیب دیا گیا تعلییم مواد فراہم کیا ےہ
قابل رسات اندز ں
ی
نہي ][Exclusive
مي ےس کوت ں
مذکورہ باال ں

Created or modified your child’s Individual Education
Plans
Held a Student Support Group meeting
Provided assistance with technology to support learning
at home
Had regular contact with you or your child to check in on
student progress
Provided learning materials in accessible formats
]None of the above [Exclusive

 .73آپ ےک حصول تعلیم کا اعیل ترین درجہ کیا ےہ؟
پوسٹ گریجویٹ ڈگری
گریچویٹ ڈپلومہ /گریجویٹ شٹیفکیٹ
بیچلرس ڈگری
ایڈوانسڈ ڈپلومہ /ڈپلومہ
شٹیفکیٹس III/IV

Postgraduate Degree
Graduate Diploma / Graduate Certificate
Bachelor’s degree
Advanced Diploma / Diploma
Certificates III / IV

سال 12

Year 12

سال 11

Year 11

سال 10

Year 10

شٹیفکیٹ I/II

Certificates I / II

سال  9یا اس ےس نیچ

Year 9 or below

نہي بتانا پسند کرب ںہي
ں

Prefer not to say

ہم یہ جانی ںہي کہ کورونا وائرس /کووڈ 19-ےس خاندان یک مالیات پر اثر پڑا ےہ۔ گھرانوں کو درپیش مایل پریشانیوں کو بہت طورپر سمجھن ےک ںلی ہم
رہ ںہي۔
تمام خاندانوں ےس درج ذیل سواالت پوچھ ے
 .74کورونا وائرس /کووڈ 19-یک وجہ ےس آپ ےک گھراب مي مالزمت یا آمدت یک کیا تبدیلیاں ی
ہوت ںہي؟ براہ کرم ،تمام قابل اطالق کو منتخب کریں۔
ں
ی
]No financial impact [Exclusive
نہي پڑا ][Exclusive
کوت مایل اثر ں
ایک فرد یک مالزمت کا نقصان (دیکھ بھال کرب واال)
دو افراد یک مالزمت کا نقصان (دیکھ بھال کرب واےل)
ی
مي دشواری
بل یک ادائیگ کرب یا الزیم اشیاء (یعپ خوراک) خریدن ں
بڑے فرد کو زیادہ طویل وقت تک کام کرنا پڑرہا ےہ

)Job loss by one adult (caregiver
)Job loss by two adults (caregivers
)Difficulty paying bills or buying necessities (e.g. food
Adult having to work longer hours
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Adult filed for unemployment (e.g. JobSeeker)
Applied for Government assistance (e.g. JobKeeper)
Prefer not to say [Exclusive]
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بڑے فرد ن ےن روزگاری (یعپ جاب سیکر) ےک ںلی اندراج کیا ےہ
)شکاری تعاون ےک ںلی درخواست دی ےہ (یعپ جاب سیکر
[Exclusive] نہي بتانا پسند کرب ںہي
ں

