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Parent Dashboard –  والدین کا سروے 
 

New York State Education Department (NYSED)  مزید شفافیت النے اور اسکول کی کارکردگی اور
 Parent Dashboardاسکولی سطح کے دیگر ڈیٹا تک والدین اور عوام الناس کی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے 

 کا حّصہ ہے منصوبہ ESSAکے  نیویارکتیار کر رہا ہے۔ یہ 
 

Parent Dashboard  کی تیاری کے کام کو آگے بڑھانے کے لیےNYSED  والدین اور متعلقہ اشخاص سے ان
ان تاثرات کا استعمال ایسے ڈیٹا کی شناخت کے لیے کرے گا جو کہ والدین  NYSEDکے تاثرات اکٹھا کر رہا ہے۔ 

 اور عوام کے لیے انتہائی مفید ہوں۔
 

کو  Parent Dashboardمنٹ کا یہ سروے مکمل کریں اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم لوگ  برائے مہربانی پانچ
 زیادہ سے زیادہ مفید بنا سکتے ہیں۔

 سوال کا عنوان

 . آپ خود کی بہترین وضاحت کس طرح کریں گے؟ ان سبھی کو منتخب کریں جن کا اطالق ہوتا ہو۔1* 

 والد، والدہ یا سرپرست  

 طالب علم )طالبہ(  

 اسکول / ڈسٹرکٹ اسٹاف  

 کمیونٹی ممبر  

 تعلیمی ایڈووکیٹ  

 دیگر )برائے مہربانی وضاحت کریں(  

 

 سوال کا عنوان

ریاست میں اپنے مقامی سرکاری اسکول کے بارے میں معلومات )یعنی سند یافتگی کی  نیویارک. آپ فی الحال 2* 
شرحیں، طلبہ کی کارکردگی سے متعلق ڈیٹا، وغیرہ( کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ان سبھی کو منتخب کریں جن کا اطالق 

 ہوتا ہو۔

 اسکول کی ویب سائٹ  

 اسکول کے ای میلز  

http://www.nysed.gov/essa/nys-essa-plan
http://www.nysed.gov/essa/nys-essa-plan
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 یکی ڈاک خدمت یا جو طلبہ کی معرفت گھر بھیجے جاتے ہیں(اسکول کے خطوط )بذریعہ امر  

 ڈسٹرکت کی ویب سائٹ  

 ڈسٹرکٹ کے ای میلز  

 ڈسٹرکٹ کے خطوط )بذریعہ امریکی ڈاک خدمت یا جو طلبہ کی معرفت گھر بھیجے جاتے ہیں(  

 (New York State Education Department )ریاست محکمۂ تعلیم  نیویارک  

 ، وغیرہ(Facebook، Twitterسوشل میڈیا )مثال کے طور پر   

 اخبار  

 ریڈیو  

 ایڈووکیسی یا غیر منفعتی تنظیمیں  

 مجھے اپنے مقامی سرکاری اسکول کے بارے میں معلومات موصول نہیں ہوتی ہیں۔  

 دیگر )برائے مہربانی وضاحت کریں(  

 

 سوال کا عنوان

میں آپ کے لیے سرکاری اسکول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے کون سی چیز مانع ہوتی  نیویارک. 3* 
 ہے؟ ان سبھی کو منتخب کریں جن کا اطالق ہوتا ہو۔

 مجھے معلوم نہیں ہے کہ معلومات کہاں سے حاصل کرنا ہے۔  

 معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔  

 ان کن اور بیکار ہوتی ہیں۔دستیاب معلومات پریش  

 مجھے اسکولوں کے بارے میں معلومات نہیں چاہئیں۔  

 میرے پاس تمام ضروری معلومات موجود ہیں۔  

 دیگر )برائے مہربانی وضاحت کریں(  

 

 سوال کا عنوان

اسکول رپورٹ کارڈ کی ویب سائٹ کے تعلق سے آپ کے لیے ذیل میں سے کون سی چیز  نیویارک. موجودہ 4* 
 درست ہے؟ ان سبھی کو منتخب کریں جن کا اطالق ہوتا ہو۔

 مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ وسیلہ موجود ہے۔  

 مجھے معلوم نہیں ہے کہ سائٹ کہاں تالش کریں۔  

 ت حاصل کرنے کے لیے دیگر وسائل کا استعمال کرتا ہوں۔میں اپنے مقامی اسکول کے بارے میں معلوما  

 مجھے اس طرح کے وسیلہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔  

 دیگر )برائے مہربانی وضاحت کریں(  
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 سوال کا عنوان

 زیادہ مفید ہوگا؟ . کسی اسکول کے معیار کے تعین میں آپ کی مدد کے لیے کس طرح کا ڈیٹا سب سے5* 

 = مفید ترین( 1مہربانی افادیت کے لحاظ سے درج ذیل کی درجہ بندی کریں )برائے 

ESSA جوابدہی کا تعین 
 انگریزی زبان میں مہارت

 مستقل غیر حاضری کی حالت
 سند یافتگی کی شرح
 اسکول میں حفاظت
 مفت اور کفایتی لنچ

 کالس کا سائز
 کالج، کیریئر، اور سوک ریڈینس

 اسکورزجانچ کے 

 سوال کا عنوان

 . اسکول کے ڈیٹا پر نظر ڈالتے وقت، کون سی چیز مفید ترین سیاق فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے؟6* 

 اسکول کا موازنہ ڈسٹرکٹ سے کرنا  

 اسکول کا موازنہ ریاست سے کرنا  

 اسکول کا موازنہ خود اس کے سابقہ سال کے نتائج سے کرنا  

 وغیرہ( اسکول کے اندر طلبہ کے ذیلی گروپوں کا موازنہ کرنا )مثال کے طور پر، نسلیت، انگریزی زبان کے متعلّمین،  

 سوال کا عنوان 

. عام طور پر آپ کسی ایسی ویب سائٹ کو اکسپلور کرنے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں جو کہ آپ کے مقامی 7* 
 ومات بہم پہنچاتی ہو؟سرکاری اسکول کے بارے میں ڈیٹا اور معل

 منٹ سے کم 5  

 منٹ 10تا  5  

 منٹ 20تا  10  

 منٹ سے زیادہ 20  

 سوال کا عنوان

. ایک ایسے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ اسکول کا ڈیٹا شیئر کرنے والی ایک 8* 
 صرف کرنا چاہیں گے؟نئی ویب سائٹ کا استعمال کس طرح کریں آپ کتنا زیادہ وقت 
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کسی ویب سائٹ کے استعمال کے طریقے سے متعلق کوئی ٹیوٹوریل دیکھنے کے لیے میں وقت صرف کرنا   
 چاہتا۔ نہیں

 ایک منٹ یا اس سے کم۔  

 منٹ 5تا  2  

 منٹ سے زیادہ 5  
 

 سروے مکمل کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔
 

 برائے مہربانی اس پتہ پر ای میل کریںاگر آپ کے پاس سواالت یا تبصرے ہوں تو 
ParentDashboard@nysed.gov 
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