
 
 

 3/25/2020اپ ڈیٹ کردہ 

 مسلسل تعلیم کا رسوے برائے اہل خانہ

 

، خاندا  کہ اس خاندان کو کن وسائل تک رسائی حاصل ہے
ی

ن کرنن میں مدد فراہم کرے گ ن ےک اس رسوے ےک ذریےع فراہم کردہ معلومات اس بات کا تعیں

ین  ، اور بہتر ۔قرب وجوار میں کس قسم ےک وسائل دستیاب ہیں  انداز میں ان گ معاونت کس طرح ےس گ جا سکتر ہے

 

 نام .1

 

 پتہ .2

 

؟ .3 ( کس اسکول میں پڑھتر ہیں  آپ کا بچہ )بچے

 

جیےس آن الئن پلیٹ فارمز گ  Zoomکالس روم یا   Googleکیا آپ ےک بچے )بچوں( کو گھر پر کیس اییس ڈیوائس تک رسائی حاصل ہے جو  .4

 معاونت کر سےک؟

a. جی ہاں 

b.  نہیں 

 

نیٹ تک رسائی حاصل ہے )بشمول موبائل ہاٹ اسپاٹ( یا بذریعہ عوایم ہاٹ اسپاٹ؟ کیا گھر پر  .5  آپ کو انتر

a. جی ہاں 

b.  نہیں 

 تو اگر ہاں،

a.  /یری، عوایم ہاٹ اسپاٹ  ےک ذریےع کبیھ کبھار رسائی دستیاب ہے  wifiاہل خانہ، دوست، الئتی

b. ا ڈیٹا محد ، یا متں  خراب، ناقابل اعتبار ہے
ی

نیٹ گ کارکردگ ے انتر  ود ہے متں

c.  زیادہ تر قابل اعتبار ہے اور ڈیٹا بیھ مناسب مقدار میں موجود ہے  -مناسب 

d.  ین  قابل اعتبار اور المحدود ڈیٹا -بہتر

، تو  اگر نہیں

a.  میں کوئی فراہم کنندگان موجود نہیں ہیں 
ر
ے عالق  متں

b.  نیٹ لگوانن گ استطاعت نہیں رکھتا/رکھتر  الوقت میں انتر
ن
 ف

c. نی ے پاس انتر  الحال متں
ن
، لیکن اگر میں کم قیمت )ماہانہ $ف نیٹ ےک معیار پر پورا اترتا ہوں تو میں 10-5ٹ موجود نہیں ( انتر

 
ی

 درخواست دے دوں گا/گ

 

؟ .6 نیٹ یا موبائل ہاٹ اسپاٹ کا فراہم کنندہ کون ہے  آپ ےک انتر

 

؟ .7  کیا آپ ای میلز ارسال اور موصول کرنن گ اہلیت رکھتر ہیں

 

؟کیا آپ کو کیس پرنتر تک  .8  رسائی حاصل ہے

 

 اسکول گ بندش ےک دوران، آپ ےک بچے یا بچوں کو کون نگہداشت فراہم کرے گا؟ .9

a. والدین/نگہداشت کنندہ 

b. بہن/  بڑا بھائی

c. دادا/دادی/نانا/نائن یا کوئی رشتہ دار 

d.  نیتن یا بی ئی ستر 

e. دیگر 



 
 

 3/25/2020اپ ڈیٹ کردہ 

 مسلسل تعلیم کا رسوے برائے اہل خانہ

 

؟آپ ےک بچے کا نگہداشت کنندہ اسکول ےک کام میں مدد کروانن ےک حواےل ےس کیا مح .10  سوس کرتا ہے

1   2  3  4   5 

 بہت پر اعتماد ہے                                                   اعتماد یا 

 ہے  اور بہت زیادہ وقت                                                    کا فقدانوقت        

 

؟نگہداشت کنندہ ٹیکنالوجی میں مدد ےک حواےل ےس کیا محسوس کرتا  .11  ہے

1   2  3  4   5 

ن نہیں  ن ہے                                      پر یقیں  پریقیں

 

ین ثابت ہوگا؟ .12  آپ ےک خاندان ےک لتں مواصلت کا کون سا طریقہ بہتر

a.  ایک محدودFacebook  گروپ 

b. ٹیکسٹ اطالعات 

c. ای میل 

d. فون کال 

e. دیگر 

 

؟مندرجہ ذیل ذرائع میں ےس گھر پر آپ کو کس تک رسائی حاصل  .13
ی

 ہوگ

a.  پنسلیں 

b. )ہ ، وغتں ن پنسلیں  فنوئن اشیاء )کریئونز، مارکرز، رنگیں

c. سفید کاغذ 

d. نوٹ بک کا سطر شدہ کاغذ 

e.   قینچ 

f. گلیو 

g. رولر 

h.  مندرجہ باال میں ےس کوئی بیھ نہیں 

 

، تو کیس شخص ےک لتں روزمرہ گ بنیادوں پر انہیں ا .14 ، ورک شیٹس( فراہم کرتا ہے  کتابیں
ً
سکول ےس ےل جانا کس اگر اسکول تعلییم پیکٹس )مثال

 حد تک آسان ہوگا؟

a.  اسکول ےس ےل جانا مشکل ہے 

b.  اسکول ےس ےل جانا نہایت آسان ہے 

c.  کچھ کہہ نہیں سکتر 

        


