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 هغهد فیالدلفیا د مور او پالر او ساتونکو د اغیز سروې 
 پوښتني چې زیات تکراریږي

 
 ؟سروې د څه لپاره ده

 
 کو لپاره یوه الر ده ترڅو ښوونځيکې د زده کوونکو د مور او پالر او ساتون وونځیوفیالدلفیا په عامه او چارتر ښسروې د 

اړه نظر ورکړي، او هغه څه چې په  کیفیت په پدې پوه کړي چې هغوی څه فکر کوي، په فیالدلفیا کې د زده کړې د
د ښوونځیو د کیفیت د ښه کولو  اغیز ولري. دا معلومات په فیالدلفیا کې باندې ښوونځیو کې ترسره کیږي پر هغو کارونو

 لپاره اړین دي.
 

 سروې څنګه جوړه شوې؟
 

و، ، مدیرانکو، زده کوونرونو او ساتونکو، د ټولنو غړوسره، پشمول د میندو او پلکسانو  ود سروې ټیم له زیاتو اړوند •
رکوونکو له غړو سره د سروې جوړونکو د مرکزي دفتر د کا و، او، تحقیق کوونکو، اداره کوونکو، سالکارانښوونکو

  کار کړی.
 

په سروې کې د پوښتنو، د کارول شوې ژبې، د کاري ډلو او د موادو آزموینو له الرو، میندو او پلرونو او ساتونکو،  •
  په برخو کې په ځانګړې توګه مهمه ونډه ادا کړې. او د توزیع د بڼې

 
یر پرانیستي غونډي برابر پاره هم یو شمل یستنېد برخې اخ د سروې ټیم د ښوونځي د کارکوونکو او اداره کوونکو •

  نظرونه واخلي. کړي، ترڅو د سروې او توزیع په اړه
 

  بیا کتني هم ترسره شوي.هر اړخیزي د سروې په اړه د کورنیو او بهرنیو متخصصینو لخوا  •
 

  کار واخیستل شي؟ نګهرنظرونوو څخه به څ له د سروې
 

  به ورڅخه کار واخیستل شي، پشمول د دغو: وې څخه راټول شوي په زیاتو برخو کېهغه نظرونه چې له سر
 

ترڅو د ښوونځي انفرادي راپورونو جوړ شي. دغه راپورونه به مشران پدې پوه کړي چې میندي او پلرونه او  •
پاره په پوهې سره ساتونکي څه فکر کوي. او دا معلومات به ښوونځیو ته دا اجازه ورکړي ترڅو د راتلونکو کارونو ل

 پریکړي وکړي.
 

کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو هغوی په فیالدلفیا کې د ښوونځیو په اړتیاوو او ښه والي  اداره له ترڅو د ښوونځیو •
 .په ښه توګه پوه شي

 
 لري. وونځیو د ارزونې په پروسه که ارزښتترڅو دا وکتل شي چې د میندو او پلرونو او ساتونکو آواز د ښ •

 
 یق کوونکي به له السته راغلو نظرونو څخه کار واخلي ترڅو هغهد راتلونکي تحقیق هڅو الرښوونه وکړي. تحقترڅو  •

 ته اړتیا لري. “نږدې کتنې”مسلې وپیژني چې 
 

  ترڅو د پروګرام د روانې ارزونې مالتړ وکړي. •
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 ؟زه چیرته کوالی شم دا سروې ترسره کړم
 

کړي. میندې او پلرونو او یوتر یا ځیرک تیلفون کې دا سروې ترسره په یوه کمپمیندې او پلرونو او ساتونکي کوالی شي 
 کړي:دغو الندي موقیعتونو کې دا سروې ترسره ساتونکي چې دغو وسیلو ته الس رسی نلری کوالی شي پ

  
  د فیالدلفیا د ښوونځي حوزې د میندو او پلرونو او ساتونکو د سرچینو مرکز •

 
 ند فیالدلفیا وړیا کتابتو •

 
 د کمپیوتر عامه ځایونه •

 
 د ټولنې برخه اخیستونکي سازمانونه •

 
 ستاسي د کوچني په ښوونځي کې •

 
  د فیالدلفیا د میندو او پلرونو او ساتونوکو د اغیز سروې لنډ حقیقتونه

 
ې له سروې به د فیالدلفیا د ښوونځي د حوزې ویب پاڼې د اړیک د اغیز د فیالدلفیا د میندو او پلرونو او ساتونکو •

 9د سهار له  5می په  د 2014له الرې د   http://philasd.org/survey/index.php?lang=psالرې او د 
میندې او پلرونه او ساتونکي کوالی  شتون ولري. پورې بجو 5 تر د مازدیګر 6د جون تر  2014بجو څخه د 

شي د اداري کړکی په وخت کې دا سروې ترسره کړي. له اداري کړکی څخه وړاندی او وروسته هیڅ څوک 
 کوالی سروې ته الس رسی ولري. نشی

 
میندي او پلرونه او ساتونکي به د خپل کوچني د فیالدلفیا د ښوونځي د حوزې د زده کوونکي پیژندنې شمیرې ته اړتیا  •

ته د سروې په پاڼه کې خبر ورکول کیږي چې هغوی  میندو او پلرونو او ساتونکوولري ترڅو سروې ترسره کړي. 
د کوچني د راپور په کارت کې پیدا کړي. هغه میندي او پلرونه چې نشي کوالی دا شمیره کوالی شي ترڅو دا شمیره 

  پیدا کړي هڅول کیږي ترڅو د خپل کوچني له ښوونځي سره اړیکه ونیسي.
 

 ژبو کې شتون ولري. 17سروې به  •
 

  دقیقو پورې وخت ونیسي. 10دقیقو څخه تر  5د سروې بشپړول به له نږدې  •
 

  هڅول کیږي ترڅو د هر یوه کوچني لپاره یوه سروې ترسره کړي. میندي او پلرونه •
 

سروې محرمه ده. د سروې په اړه د میندو او پلرونو او ساتونکو ځوابونه به د نورو میندو او پلرونو او ساتونکو له  •
  ځوابونو سره یوځای شي.

 
  خپله رضا ده.سروې پ •

 
  کیدای شي د سروې ترسره کولو لپاره ورسره مرسته وشي.هغه میندي او پلرونه او ساتونکي چې کم سواد لري  •

 
 شمیرې  وړیا که میندي او پلرونه او ساتونکي پوښتني لري، هغوی هڅول کیږي ترڅو د سروې د تیلفون لدې •

 شمیره به د می له وړیا سره له دوشنبې څخه تر جمعې پورې تیلفون وکړي. د سروې د تیلفون دا  215-400-6565
پورې شتون ولري. میندي او پلرونه او ساتونکي کوالی شي د سروې له ټیم سره پدې پته  6تر څخه د می  5

parentsurveyinfo@philasd.org اړیکه ونیسي. هم کې 

http://philasd.org/survey/index.php?lang=ps

