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 پروگرام کی جانچ

  )ای ایل ایل( والدین سروے  لرنرانگریزی 

ذیل ہر آئیٹم میں اپنے جواب کے گرد دائرہ لگائیے: درج  

خدمات کا اہل بنا؟  لرنرانگریزی کہ آپ کا بچہ کس طرح  یںہ رکھتے واضح فہمکیا آپ ۔ 1  

4                             3                             2                                             1 

کچھ                         بیشتر                      بہت زیادہ          کچھ زیادہ نہیں      

 2۔ کیا آپ  انگریزی لرنر پروگرام کے اغراض و مقاصد کی  واضح فہم رکھتے ہیں؟

4                             3                             2                                             1 

 کچھ زیادہ نہیں              کچھ                         بیشتر                      بہت زیادہ

 3۔ آپ کا بچہ ای ایل پروگرام میں جو  سیکھتا اور جن سرگرمیوں کا حصہ بنتا ہے، کیا آپ اس کا واضح فہم رکھتے ہیں؟

4                             3                             2                                             1 

 کچھ زیادہ نہیں              کچھ                         بیشتر                      بہت زیادہ

ضروی ہے؟حاصل کرنا اشد کچھ پروگرام سے نکلنے کے لئے کیا  ای ایلکو   بچے یں کہ آپ کےہ رکھتے کیا آپ واضح فہم ۔4  

4                             3                             2                                             1 

 کچھ زیادہ نہیں              کچھ                         بیشتر                      بہت زیادہ

واضح طور پر  بتائی گئی ہے؟ پیشرفتبچے کی  آپ کو ۔ کیا 5  

4                             3                             2                                             1 

 کچھ زیادہ نہیں              کچھ                         بیشتر                      بہت زیادہ

ٹیچر سے مشاورت کر سکیں؟ ای ایلے گئے  کہ آپ بچے کی پیشرفت کے متعلق کو مواقع فراہم کئکیا آپ  ۔6  

4                             3                             2                                             1 

بہت زیادہ  کچھ زیادہ نہیں              کچھ                         بیشتر                      

آپ کے بچے نے سکول میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی؟ کی پڑھائی کے نتیجے میں یلاای کیا  ۔7  

4                             3                             2                                             1 

بیشتر                      بہت زیادہ کچھ زیادہ نہیں              کچھ                          

رابطہ کرنے/ ملنے میں کامیاب ہوئے؟ ٹیچر سے ای ایلآپ اپنے بچے کے کیا   ۔8  

4                             3                             2                                             1 

بیشتر                      بہت زیادہ                  کچھ زیادہ نہیں              کچھ         

ہوتے ہیں؟ ہوئے / اضرمیں ح کیا آپ والدین کی ای ایل مالقات ۔9  

نہیں                                  ہاں                                                                

برائے مہربانی دوسری طرف تبصرہ کیجئے۔ بہتر بنانے کے لئے آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں؟کیا اس وقت ای ایل پروگرام کو   ۔10  

ہاں                                                                               نہیں                   
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