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ഫിലാഡെൽഫിയ മാതാപിതാക്കൾക്കകും 
രക്ഷിതാക്കൾക്കകമായകള്ള പ്പഭാവ സർവവ പതിവ് 

വ ാദ്യങ്ങൾ 
 
എന്തിനായാണ് സർവവ നടത്തകന്നത്?  
 

ഫിലാഡെൽഫിയ പബ്ലിക്ക് - ചാർട്ടർ സ്കൂളുകളിഡല വിദ്യാർത്ഥികളുഡെ 
മാതാപിതാക്കൾക്കകും രക്ഷിതാക്കൾക്കകും സ്കൂളിഡെ കകറിച്ചുള്ള അവരകഡെ 
അഭിപ്പായവകും ഫിലാഡെൽഫിയയിഡല വിദ്യാഭയാസ ഗകണെിലവാരഡെ 
കകറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാെകും സ്കൂളുകളിൽ                  
                സ്കൂളുകഡള അറിയിക്കകന്നതിെകള്ള ഒരക 
മാർഗും സർവവ ഒരകക്കകന്നക. ഫിലാഡെൽഫിയയിഡല സ്കൂളുകളുഡെ 
ഗകണെിലവാരും ഡമച്ചഡപ്പെകെകന്നതിന് ഈ വിവരങ്ങൾ െിർണ്ണായകമാണ്.  
 

സർവവ എങ്ങഡനയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്?  
 

• സർവവ രൂപഡപ്പെകൊൊയി മാതാപിതാക്കളുും രക്ഷിതാക്കളുും, 
കമയൂണിറ്റി അുംഗങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, പ്പിൻസിപ്പൽമാർ, 
അധ്യാപകർ, കൗൺസലർമാർ, അഡ്മിെിസ്വപ്െറ്റർമാർ, ഗവവഷകർ, 
വകപ്ര ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് അുംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ഉൾഡപ്പഡെ െിരവധ്ി 
                          സർവവ െീും 
പ്പവർെിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

• വഫാക്കസ് പ്ഗൂപ്പുകളുും ഇെും-ഡെസ്റ്റിുംഗകും വഴി, സർവവയിൽ 
ഉൾഡപ്പട്ടിട്ടുള്ള വചാദ്യങ്ങളുും ഉപവയാഗിച്ച ഭാഷയകും വിതരണ 
രീതിയകും െിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കകന്നതിൽ മാതാപിതാക്കളുും 
രക്ഷിതാക്കളുും വളഡര സകപ്പധ്ാെമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

• സർവവയകും അതിന്ഡറ വിതരണവകും സുംബന്ധിച്ച അഭിപ്പായും 
അറിയാെകള്ള പ്രമെിന്ഡറ ഭാഗമായി സ്കൂൾ സ്റ്റാഫിെകും 
അഡ്മിെിസ്വപ്െറ്റർമാർക്കകമായി സർവവ െീും െിരവധ്ി ഓപ്പൺ 
ഡസഷെകകളുും െെെിയിട്ടുണ്ട്.  

• സർവവയകഡെ വിപകലമായ ആഭയന്തര-ബാഹയ വിദ്ഗ്ധ് 
അവവലാകെങ്ങളുും െെെിയിട്ടുണ്ട്.  
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സർവവ ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങഡന ഉപവയാഗിക്കകും?  
 

സർവവയിൽ െിന്ന് വരഖരിക്കകന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഇെിപ്പറയകന്നവ 
ഉൾഡപ്പഡെയകള്ള െിരവധ്ി മാർഗങ്ങളിൽ ഉപവയാഗിക്കകും:  
 

• വയക്തിഗത സ്കൂൾ റിവപ്പാർട്ടുകൾ വികസിപ്പിക്കകന്നതിന്. 
മാതാപിതാക്കളുഡെയകും രക്ഷിതാക്കളുഡെയകും അഭിപ്പായും അറിയാൻ 
ഈ റിവപ്പാർട്ടുകൾ ലീെർമാർക്ക് അവസരഡമാരകക്കകും. മകവന്നാട്ടുള്ള 
യാപ്തയിൽ കൂെകതൽ വിവരങ്ങൾ വബാധ്യഡപ്പട്ടുള്ള തീരകമാെങ്ങൾ 
എെകക്കാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ സ്കൂളുകഡള അെകവദ്ിക്കകും.  

• ഫിലാഡെൽഫിയയിഡല സ്കൂളുകളുഡെ ആവരയങ്ങളുും വരഷികളുും 
െന്നായി മെസ്സിലാക്കാൻ അഡ്മിെിസ്വപ്െറ്റർമാഡര സഹായിക്കകന്നതിന്.  

• സ്കൂൾ വിലയിരകെൽ പ്പപ്കിയയിൽ മാതാപിതാക്കളുഡെയകും 
രക്ഷിതാക്കളുഡെയകും അഭിപ്പായും പരിഗണിക്കകന്നത് ഉറപ്പാക്കകന്നതിന്.  

• ഭാവി ഗവവഷണ പ്രമങ്ങൾക്കായി. ഒരക "സൂക്ഷ്മമായ പരിവരാധ്െ" 
ആവരയഡപ്പെകന്ന പ്പശ്െങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് 
ഗവവഷകർ ഉപവയാഗിക്കകും.  

• തകെർന്നകവരകന്ന വപ്പാപ്ഗാും വിലയിരകെലിഡെ പിന്തകണയ്ക്ക്കകന്നതിന്.  
 

സർവവ എവിഡട നിന്ന് ലഭിക്കകും?  
 

ഒരക കമ്പ്യൂട്ടർ അഡലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് വഫാൺ വഴി മാതാപിതാക്കൾക്കകും 
രക്ഷിതാക്കൾക്കകും സർവവയിൽ പഡങ്കെകക്കാൊകകും. ഈ രണ്ട് 
                   മാതാപിതാക്കൾക്കകും രക്ഷിതാക്കൾക്കകും 
ഇെിപ്പറയകന്ന        സർവവയിൽ പഡങ്കെകക്കാും:  

 

• ദ് സ്കൂൾ െിസ്പ്െിക്റ്റ്റ് ഓഫ് ഫിലാഡെൽഫിയ വപരന്്, ഫാമിലി 
റിവസാഴ്സ് ഡസന്ററകക     

 

• ദ് പ്ഫീ ലലപ്ബറി ഓഫ് ഫിലാഡെൽഫിയ     
 

• ഫിലാഡെൽഫിയ കീസ്വപാട്ട് ഡലാവക്കഷെകക     
 

• പഡങ്കെകക്കകന്ന കമയൂണിറ്റി സുംഘെെക     
 

• െിങ്ങളുഡെ കകട്ടിയകഡെ സ്കൂളിൽ  
 

ഫിലാഡെൽഫിയ മാതാപിതാക്കൾക്കകും രക്ഷിതാക്കൾക്കകമായകള്ള പ്പഭാവ 
സർവവ പ്ദ്കത വസ്തകതകൾ  

 

• ഫിലാഡെൽഫിയ മാതാപിതാക്കൾക്കകും രക്ഷിതാക്കൾക്കകമായകള്ള 
പ്പഭാവ സർവവ, 2014 ഡമയ്ക് 5-ന് രാവിഡല 9 മണി മകതൽ 2014 ജൂൺ 
6-ന് ലവകിട്ട് 5 മണി വഡര സ്കൂൾ െിസ്പ്െിക്റ്റ്റ് ഓഫ് 
ഫിലാഡെൽഫിയ വഹാുംവപജിഡല ലിങ്കകും 
http://philasd.org/survey/index.php?lang=ml എന്ന ലിങ്കകും വഴി 
ലഭയമായിരിക്കകന്നതാണ്. അഡ്മിെിസ്വപ്െഷൻ വിൻവൊ വവളയിൽ 
ഏതക സമയെകും മാതാപിതാക്കൾക്കകും രക്ഷിതാക്കൾക്കകും സർവവയിൽ 
പഡങ്കെകക്കാും. അഡ്മിെിസ്വപ്െഷൻ വിൻവൊയ്ക്ക്ക് മകൻപ് അഡലെങ്കിൽ 
അതിെക വരഷും ആർക്കകും സർവവയിൽ പ്പവവരിക്കാൻ സാധ്ിക്കകന്നതലെ.  

http://philasd.org/survey/index.php?lang=ml
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• സർവവയിൽ പഡങ്കെകക്കകന്നതിന് മാതാപിതാക്കൾക്കകും രക്ഷിതാക്കൾക്കകും 
അവരകഡെ കകട്ടിയകഡെ ഫിലാഡെൽഫിയ സ്കൂൾ െിസ്പ്െിക്റ്റ്റ് 
വിദ്യാർത്ഥി ഐെി ആവരയമാണ്. ഈ ഐെി െൽകാഡത 
മാതാപിതാക്കൾവക്കാ രക്ഷിതാക്കൾവക്കാ സർവവയിൽ 
പഡങ്കെകക്കാൊകിലെ. ഈ െമ്പ്ർ മാതാപിതാക്കൾക്കകും രക്ഷിതാക്കൾക്കകും 
അവരകഡെ കകട്ടിയകഡെ റിവപ്പാർട്ട് കാർെിൽ െിന്ന് ലഭയമാഡണന്ന 
വിവരും സർവവ വപജിൽ ഉൾഡപ്പെകെിയിട്ടുണ്ട്. ഈ െമ്പ്ർ 
കഡണ്ടൊൻ കഴിയാെ മാതാപിതാക്കൾ അവരകഡെ കകട്ടിയകഡെ 
സ്കൂളിൽ ബന്ധഡപ്പവെണ്ടതാണ്.  

 
• 17 ഭാഷകളിൽ സർവവ ലഭയമായിരിക്കകും.  
 
• സർവവ പൂർെിയാക്കകന്നതിന് ഏകവദ്രും 5 മകതൽ 10 മിെിറ്റ് വഡര 

സമയഡമെകക്കകും.  
 
• മാതാപിതാക്കളുും രക്ഷിതാക്കളുും ഓവരാ കകട്ടിക്കായകും        

         പഡങ്കെകക്കകന്നത് വപ്പാൽസാഹിപ്പിക്കകന്നക.  
 
• സർവവ രഹസയാത്മകമാണ്. സർവവയിൽ മാതാപിതാക്കളുഡെയകും 

രക്ഷിതാവിന്ഡറയകും ഉെരങ്ങൾ മറ്റ് മാതാപിതാക്കളുഡെയകും 
രക്ഷിതാക്കളുഡെയകും ഉെരങ്ങളുമായി കൂട്ടിവയാജിപ്പിക്കകന്നതാണ്.  

 
• ഈ സർവവ                                  . 
 
• ഭാഷാപരിജ്ഞാെ                    ആവരയമകള്ള 

മാതാപിതാക്കൾക്കകും രക്ഷിതാക്കൾക്കകും സർവവയിൽ പഡങ്കെകക്കകന്ന 
സമയെ് സഹായും െൽകിവയക്കാും.  

 
• മാതാപിതാക്കൾവക്കാ രക്ഷിതാക്കൾവക്കാ വചാദ്യങ്ങളുഡണ്ടങ്കിൽ, തിങ്കൾ 

മകതൽ ഡവള്ളി വഡരയകള്ള ദ്ിവസങ്ങളിൽ 215-400-6565 എന്ന സർവവ 
വഹാട്ട് ലലൻ െമ്പ്റിൽ വിളിക്കാവകന്നതാണ്. സർവവ വഹാട്ട് ലലൻ 
ഡമയ്ക് 5 മകതൽ ജൂൺ 6 വഡര ലഭയമായിരിക്കകും. 
parentsurveyinfo@philasd.org എന്ന ഇഡമയിൽ വിലാസെിലകും 
മാതാപിതാക്കൾക്കകും രക്ഷിതാക്കൾക്കകും സർവവ െീമിഡെ ബന്ധഡപ്പൊും.  


