
 

FY 14 িডি�� বাবা-মােয়র অংশ�হণ সং�া� সমী�া 
েসে��র 15. 2014 

 
আপনার িশশ অংশ�হণ কেরেছ এরকম সম� �ুলগিল িনবর্াচন করন।  

1. আপনার িশশ অংশ�হণ কেরেছ এরকম সম� �ুলগিল িনবর্াচন করন।    

o Allgood এিলেম�ারী �ুল 

o Arabia Mtn. হাই �ুল 

o Ashford Park এিলেম�ারী �ুল 

o Austin এিলেম�ারী �ুল 

o Avondale এিলেম�ারী �ুল 

o Bethune িমডল �ুল 

o Bob Mathis এিলেম�ারী �ুল 

o Bouie Theme এিলেম�ারী �ুল 

o Briar Vista এিলেম�ারী �ুল 

o Briarlake এিলেম�ারী �ুল 

o Brockett এিলেম�ারী �ুল 

o Browns Mill এিলেম�ারী �ুল 

o Canby Lane এিলেম�ারী �ুল 

o Carey Reynolds এিলেম�ারী �ুল 

o Cedar Grove এিলেম�ারী �ুল 

o Cedar Grove হাই �ুল 

o Cedar Grove িমডল �ুল 

o Chamblee হাই �ুল 

o Chamblee িমডল �ুল 

o Champion Theme িমডল �ুল 

o Chapel Hill এিলেম�ারী �ুল 

o Chapel Hill িমডল �ুল 

o Chestnut Charter এিলেম�ারী �ুল 

o Clarkston হাই �ুল 
o Clifton Elementary Computer Mag 
o Columbia এিলেম�ারী �ুল 

o Columbia হাই �ুল 

o Columbia িমডল �ুল 

o Coralwood Center এিলেম�ারী �ুল 
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o Cross Keys হাই �ুল 

o D.A.T.E এিলেম�ারী �ুল / িমডল �ুল 

o DECA হাই �ুল 

o DeKalb Alternative হাই �ুল 
o DeKalb HS Tech- South 
o DeKalb Path Academy িমডল �ুল 

o DeKalb Prep Academy এিলেম�ারী �ুল 
o DESA 
o Destiny Achievers (Charter) হাই �ুল 

o DOLA হাই �ুল 

o Dresden এিলেম�ারী �ুল 

o Druid Hills হাই �ুল 

o Druid Hills িমডল �ুল 

o DSA হাই �ুল 

o Dunaire এিলেম�ারী �ুল 

o Dunwoody এিলেম�ারী �ুল 

o Dunwoody হাই �ুল 

o E. L. Miller এিলেম�ারী �ুল 
o Eagle Woods Academy (M & H) 
o Elizabeth Andrews হাই �ুল 

o Evansdale এিলেম�ারী �ুল 

o Fairington এিলেম�ারী �ুল 
o Fernbank Center 
o Fernbank এিলেম�ারী �ুল 

o Flat Rock এিলেম�ারী �ুল 

o Flat Shoals এিলেম�ারী �ুল 

o Freedom িমডল �ুল 

o Gateway to College হাই �ুল 

o Hambrick এিলেম�ারী �ুল 

o Hawthorne এিলেম�ারী �ুল 

o Henderson Mill এিলেম�ারী �ুল 

o Henderson িমডল �ুল 

o Hightower এিলেম�ারী �ুল 

o Huntley Hills এিলেম�ারী �ুল 

o Idlewood এিলেম�ারী �ুল 



 

o Indian Creek এিলেম�ারী �ুল 
o International Center K-12 
o International Community এিলেম�ারী �ুল 

o International Community এিলেম�ারী �ুল 2য় 

o Jolly এিলেম�ারী �ুল 

o Kelley Lake এিলেম�ারী �ুল 

o Kingsley Charter এিলেম�ারী �ুল 

o Kittredge Magnet এিলেম�ারী �ুল 

o Knollwood এিলেম�ারী �ুল 

o Lakeside হাই �ুল 

o Laurel Ridge এিলেম�ারী �ুল 
o Leadership Prep (Charter) E & M 
o Lithonia হাই �ুল 

o Lithonia িমডল �ুল 

o Livsey এিলেম�ারী �ুল 

o M. Candler এিলেম�ারী �ুল 

o Marbut Theme এিলেম�ারী �ুল 
o Margaret Harris Center P-12 
o McLendon এিলেম�ারী �ুল 

o McNair এিলেম�ারী �ুল Discovery Academy 

o McNair হাই �ুল 

o McNair িমডল �ুল 

o Meadowview এিলেম�ারী �ুল 

o Midvale এিলেম�ারী �ুল 

o Midway এিলেম�ারী �ুল 

o Miller Grove হাই �ুল 

o Miller Grove িমডল �ুল 

o MLK, Jr. হাই �ুল 

o Montclair এিলেম�ারী �ুল 

o Montgomery এিলেম�ারী �ুল 

o Narvie Harris এিলেম�ারী �ুল 

o Oak Grove এিলেম�ারী �ুল 

o Oak View এিলেম�ারী �ুল 

o Oakcliff এিলেম�ারী �ুল 

o Panola Way এিলেম�ারী �ুল 



 

o Peachtree Middle CS 
o Pine Ridge এিলেম�ারী �ুল 

o Pleasantdale এিলেম�ারী �ুল 

o Princeton এিলেম�ারী �ুল 

o Rainbow এিলেম�ারী �ুল 

o Redan এিলেম�ারী �ুল 

o Redan হাই �ুল 

o Redan িমডল �ুল 

o Robert Shaw Theme এিলেম�ারী �ুল 

o Rock Chapel এিলেম�ারী �ুল 

o Rockbridge এিলেম�ারী �ুল 

o Rowland এিলেম�ারী �ুল 

o Sagamore Hill এিলেম�ারী �ুল 

o Salem িমডল �ুল 

o Sequoyah িমডল �ুল 

o Shadow Rock Center এিলেম�ারী �ুল 

o Shadow Rock এিলেম�ারী �ুল 

o Smoke Rise এিলেম�ারী �ুল 

o Snapfinger এিলেম�ারী �ুল 

o Stephenson হাই �ুল 

o Stephenson িমডল �ুল 

o Stone Mill এিলেম�ারী �ুল 

o Stone Mountain এিলেম�ারী �ুল 

o Stone Mountain হাই �ুল 

o Stone Mountain িমডল �ুল 

o Stoneview এিলেম�ারী �ুল 

o SWD* হাই �ুল 

o The Museum School িমডল �ুল 

o Toney এিলেম�ারী �ুল 

o Towers হাই �ুল 

o Tucker হাই �ুল 

o Tucker িমডল �ুল 
o UHS Laurel Heights 
o Vanderlyn এিলেম�ারী �ুল 

o Wadsworth এিলেম�ারী �ুল 



 

o Warren Technical হাই �ুল 

o Woodridge এিলেম�ারী �ুল 

o Woodward এিলেম�ারী �ুল 

o Wynbrooke Theme এিলেম�ারী �ুল  
 

2. এরকম সম� ে�ডগিল িনবর্াচন করন যার জনয্ আপিন আপনার একিট িশশ বা িশশেদর নিথভু� কেরেছন।  

o ি�-িক�ারগােটর্ ন 

o িক�ারগােটর্ ন 

o 1ম ে�ড 

o 2য় ে�ড 

o 3য় ে�ড 

o 4থর্ ে�ড 

o 5ম ে�ড 

o 6� ে�ড 

o 7ম ে�ড 

o 8ম ে�ড 

o 9ম ে�ড 

o 10ম ে�ড 

o 11শ ে�ড 

o 12শ ে�ড  
 

3. আপিন আপনার িশশর �ুেল িশ�কেদর সােথ কত ঘন ঘন েযাগােযাগ কেরন? 

o সা�ািহক 

o মািসক 

o বছের 1-2 বার 

o কখেনাই না  
 
4. আপনার িশশর �ুল কত ঘন ঘন আপনােক আপনার িশশর িশ�ার ে�ে� অংশ�হণ করার সুেযাগ �দান কের?  

o সা�ািহক 

o মািসক 

o বছের 1-2 বার 

o কখেনাই না  
 



 

5. আপনােক িক আপনার িশশর �ুেল বাবা-মােয়র অংশ�হণ কমর্সূচীর পিরক�না ও �েয়াগ করার সুেযাগ �দান 

করা হেয়েছ? 

o হয্া ঁ

o না  
 
6. আপিন িক বাবা-মােয়র অবদান ও অংশীদারীে�র �েয়াজন থাকা নীেচর িস�া� �হেণর সুেযাগগিলর েকানওিটেত 

অংশ�হণ করিছেলন? অন�ুহ কের, �েযাজয্ সবগিলেত িটকিচ� িদন। 

o �ুল টাইটল I ে�া�ােমর পিরক�না ও মলূয্ায়ন 

o িডি�� টাইটল I ে�া�ােমর পিরক�না ও মলূয্ায়ন 

o �ুল-বাবা/মা স�েকর্ র উ�য়ন/সং�ার 

o �ুল-বাবা/মা-এর পরামশর্/কাউি�ল কিমিট 

o িডি��-বাবা/মা-এর পরামশর্ কাউি�ল কিমিট 

o বােজট এবং টাইটল I অথর্গিলেক িকভােব খরচ করা উিচত েস সং�া� সহায়তা 

o �ুেল ও বাবা-মােয়েদর অংশ�হণ পিরক�না ৈতরী/সং�ার 

o িডি�ে� ও বাবা-মােয়েদর অংশ�হণ পিরক�না ৈতরী/সং�ার 

o নমনীয় িশ�া পিরক�না ৈতরী/সং�ার (যিদ �েযাজয্ হয়) 

o SW/TA পিরক�না ৈতরী/সং�ার 

o িডি�� কমি�েহি�ভ LEA ইম�ভেম� �য্ান (CLIP) সং�ার  
 
7. গত বছের, �ুল িডি�ে� অনিু�ত একিট বাবা-মােয়র অংশ�হণ সং�া� কাযর্ধারা, অন�ুান বা কমর্সূচীেত আপিন 

কত ঘন ঘন অংশ�হণ কেরিছেলন?  

o 5 বার বা তার েবশী 

o 3-5 বার 

o 1-2 বার 

o কখেনাই নয়  
 
8. আপিন কত ঘন ঘন আপনার িশশর �ুেলর ওেয়বসাইেট িগেয় থােকন? 

o ৈদিনক 

o সা�ািহক 

o মািসক 

o বছের 1-2 বার  
 



 

9. নীেচর েকান িবষয়িট আপনােক আপনার িশশর �ুেলর কমর্শালা, অন�ুান এবং/বা কাযর্ধারাগিলেত অংশ�হেণ 

বাধা িদেয়েছ? 

o পিরবহণ 

o িশশর েদখােশানা 

o আপনার িশশ েযাগ িদেত চায় না 

o �ুল আপনােক �াগত িহেসেব অনভুব করায় না 

o িনেজর কােজর সময়সূচী 

o পিরবােরর সময়সূচী 

অনয্ানয্ (অন�ুহ কের, তািলকা িদন) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
10. অন�ুহ কের, িনেদর্শ করন েয, নীেচর �িতিট উত্স আপনার িশশর �ুেল বাবা-মােয়র অংশ�হেণর বয্াপাের তথয্ 

জানােনার ে�ে� কতটা কাযর্করী িছল।  

    সবেচেয় কাযর্করী        কাযর্করী  িকছুটা কাযর্করী কাযর্করী নয়  

তথয্প�গিল  

আম�ণগিল 

আম�ণগিল  

�ুেলর িনউজেলটার  

�ুেলর ওেয়বসাইট  

িডি�ে�র ওেয়বসাইট 

অেটােমিটক েফান 

কিলং েপা� 

STAR (পড়া/অংক) িরেপাটর্ গিল 

�ুেলর সংবাদপ� 

U S েমইল 

 

11. আপনার বািড়েত �াথিমকভােব েকান ভাষায় কথা বলা হয়? অন�ুহ কের, �েযাজয্ সবগিলেত িটক িচ� িদন। 

o ইংেরজী 

o �য্ািনশ 

o চীনা 

o আমহািরক 

o বািমর্জ 



 

o আরবী 

o কােরন 

o েনপালী 

o েসামালী 

o ে�� 

o িভেয়তনািমজ 

অনয্ানয্ (অন�ুহ কের, উে�খ করন) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
12. নীেচর েকান িবষয়গিলর বয্াপাের আপিন আেরা তথয্ েপেত চান? (�েযাজয্ সবগিলেত িটকিচ� িদন।) 

o �ুেলর নীিত ও প�িতগিল 

o আমার িশশেক অংেক সহায়তা করা 

o এডভা�ড ে�সেম� (AP) েকাসর্গিল 

o কেলেজ ভিতর্ র পিরক�না 

o কেলেজ আিথর্ক সহায়তা 

o কমন েকার জিজর্ য়া পারফরময্া� �য্া�াডর্ স 

o পরী�া-েনওয়ার দ�তাগিল 

o অংেকর পাঠয্�ম 

o িব�ােনর পাঠয্�ম 

o ইংেরজী/ভাষা কলার পাঠয্�ম 

o সমাজ িবদয্ার পাঠয্�ম 

o আপনার িশশেক �ুেল সফল হেত সহায়তা করা 

o হাই �ুেল �াতক হওয়ার শতর্ গিল 

o িশ�ায় �যুি� বয্বহার করা 

o আমার িশশর পড়ার দ�তাগিলেক উ�ত করা 

o পড়ােশানা ও েহামওয়াকর্  সং�া� সহায়ক তথয্গিল 

o পরী�ার ে�ারগিল বঝুেত পারা 
o CRCT/EOCT 
o জিজর্ য়া েকিরয়ার �া�ার/পাথওেয় েকাসর্গিল 

o পরী�া ও মলূয্ায়নগিল 

o GED �াসগিল 

অনয্ানয্ (অন�ুহ কের, উে�খ করন) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



 

13. আপনার পে� বাবা-মােয়েদর একিট অন�ুােন অংশ�হণ করার জনয্ সবেচেয় ভাল সময় েকানিট? 

o সকালেবলা 

o লাে�র পর (েসামবার-শ�বার) 

o �ুেলর িঠক পের 

o স�য্ােবলা (েসামবার - শ�বার) 

o শিনবার 

o পছে�র িদন/সময় (অন�ুহ কের, উে�খ করন): ________________________  
 

14. অন�ুহ কের, িনেদর্শ করন েয, আপিন আপনার িশশর �ুল েথেক নীেচর তথয্গিল েপেয়েছন িক না। 

        েপেয়িছ/খুবই সহায়ক      েপেয়িছ/সহায়ক নয়         িনি�তভােব পাইিন           অিনি�ত  

�ুল আপনার িশশেক িক 

িশ�া�দান কের েস সং�া� তথয্াবলী 

CRCT বা EOCT সং�া� তথয্াবলী 

আপনার িশশ CRCT বা EOCT-েত িক 

 রকম ে�ার কেরেছ, েস সং�া� তথয্াবলী 

আপিন আপনার িশশর অ�গিতর  

উপর িকভােব নজর রাখেবন 

আপনার িশশেক পেরর ে�েড 

 েতালা হেব না বতর্ মান ে�েডই েরেখ  

েদওয়া হেব তা িনধর্ারণ করেত 

 বয্বহৃত তথয্াবলী 

�ুেল আপনার িশশেক সহায়তা করার  

জনয্ িকভােব িশ�কেদর সােথ কাজ করেবন  

 
15. নীেচ তািলকাভু� �েতয্কিট কাযর্ধারার জনয্, আপনার মতামতেক সবেচেয় ভালভােব বণর্না কের এরকম 
ব�িটেত িটক িদেয় অন�ুহ কের, আপনার মলূয্ায়নিট �দান করন। 

                                     মলূয্বান          মলূয্বান নয়      সবেচেয় কম মলূয্বান     অংশ�হণ কিরিন  

টাইটল I বািষর্ক সভা 

কািরকুলাম নাইট 

বাবা-মােয়েদর অংশ�হণ সং�া� ৈবঠকগিল 

ওেপন হাউজ নাইট 

িলটােরিস নাইট 

িব�ান েমলা 

বাবা-মােয়েদর অংশ�হণ িদবস 

বাবা-মােয়েদর অংশ�হণ িদবস 

বাবা-মা-িশ�কেদর কনফাের�গিল  

ময্াথ নাইট 

               


