Anketa për Angazhimin e Familjes 2017-2018
Cdo vit Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (ESE) pyet prindërit nga distrikte të caktuara
shkollore që të marrin pjesë në një anketë për të matur se sa mirë shkollat po e promovojnë Angazhimin e Familjes si një
mënyrë për të përmirësuar shërbimet dhe rezultatet për fëmijët me paaftësi. Këtë vit është rradha e distriktit tuaj shkollor.
Kërkimet tregojnë që shkollat të cilat janë partnere të mira dhe angazhojnë familjet në edukim, kanë rezultate më të mira
për nxënësit të cilat ato shërbejnë. Mendimi juaj në Anketën e Prindit do të na lejojë ne që të mësojmë se sa efektivisht
shkolla është partnere me prindërit.
Ju lutem shpenzoni pak kohë për t'ju përgjigjur të gjitha pyetjeve/ deklaratave për të na treguar ne në lidhje me
përpjekjet e bëra nga shkolla e fëmijës tuaj për t'ju ndihmuar ju që të ndjeheni të mirëpritur si një partner në edukimin e
fëmijës tuaj.

Kush është distrikti shkollor i fëmijës tuaj? ___________________________________________________
1) Ju lutem zgjidhni kufijtë e përshtatshëm të klasës/moshës së fëmijës tuaj:
( ) Pre-K – K
( ) Klasat 7 - 12
( ) Klasat 1 - 6
( ) Klasat 12+ (deri në moshën 22 vjeç)
2) Ju lutem vlerësoni me një shkallë nga 1 (Fuqimisht nuk Bie Dakord) deri në 4 (Fuqimisht Bie Dakord) deklaratat e mëposhtme:
1=Fuqimisht
Nuk Bie
Dakord

2=Nuk Bie
Dakord

3=Bie
Dakord

4=Fuqimisht
Bie Dakord

Shkolla e fëmijës tim është një vend miqësor për familjet
dhe i mirëpret të gjitha familjet.

()

()

()

()

Unë mendoj se pyetjet dhe shqetësimet time janë dëgjuar
nga mësuesit e fëmijës tim.

()

()

()

()

Unë mendoj se pyetjet dhe shqetësimet time janë dëgjuar
nga administratori i edukimit special i fëmijës tim.

()

()

()

()

Mësuesit e fëmijës tim më ndihmojnë mua që të kuptoj se
çfarë fëmija im po mëson në shkollë.

()

()

()

()

Shkolla e fëmijës tim më ka ndihmuar që të mësoj rreth
procesit të edukimit special dhe se si unë të marr pjesë në të.

()

()

()

()

Mësuesit e fëmijës tim më ndihmojnë që të gjej risurse në
komunitet si dhe shërbime për të cilat familja ime ka nevojë.

()

()

()

()

Shkolla e fëmijës tim dëshiron që të përmirësojë shërbimet
dhe rezultatet për nxënësit me paaftësi prandaj ajo më
inkurajon mua që të angazhohem.

()

()

()

()

Ju Faleminderit! Ju faleminderit që merrni pjesë në anketën tonë. Përgjigja juaj është shumë e rëndësishme për ne.
Martha Daigle, Department of Elementary and Secondary Education, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148

