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اردو

Intro

LCPS کا ساالنہ ایلیمنٹری اسٹوڈنٹ سروے 2022-2023۔
 

طلباء کے لیے ہدایات: یہ سروے اس بارے میں ہے کہ آپ اپنے اسکول کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ براه
کرم اس جواب کا انتخاب کریں جو بہترین طریقے سے ظاہر کرے کہ آپ ہر بیان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔

اگلے صفحے پر جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دیں۔ ہمیں بتائیں کہ آپ واقعی کیسا
محسوس کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے جوابات تالش نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو کوئی لفظ یا سوال سمجھ نہیں آتا ہے،

تو براه کرم اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اپنے استاد سے وضاحت طلب کریں۔ سروے کا جواب دینے سے آپ کے اساتذه کو یہ
سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ آپ اسکول کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ سروے کا جواب دینا یا نہ دینا آپ
کی مرضی ہے۔ اگر آپ جواب نہ دینے کا انتخاب کرتے ہیں، تو براه کرم اس صفحہ سے باہر نکلیں اور اپنے استاد

کو بتائیں کہ آپ سروے کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ ہر سوال کو غور سے پڑھیں - کچھ آپ کے خیال کے برعکس ہو
سکتے ہیں۔ * کے نشان والے سواالت درکار ہیں۔ شکریہ!
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Student Engagement

براه کرم ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اپنے اسکول کے بارے میں درج ذیل بیانات سے اتفاق کرتے ہیں۔

Student Relationships

براه کرم ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اپنے اسکول سے متعلق، درج ذیل بیانات سے اتفاق کرتے ہیں۔

   
جی نہیںجی ہاں

*Q1. مجھے ایسا لگتا ہے
جیسے میں اس اسکول سے

منسلک ہوں۔
  

*Q2. میں اپنی کالس کو
اسکول میں فیصلے لینے میں

مدد کرتا ہوں۔
  

*Q3. مجھے یہ اسکول پسند
ہے۔

  

*Q4. میں اسکول میں زیاده
سے زیاده سیکھنا چاہتا ہوں۔

  

   
جی نہیںجی ہاں

*Q5. میں ان لوگوں کے بارے
میں سیکھتا ہوں جو مجھ سے

مختلف ہیں۔
  

*Q6. طلباء ، اپنے سے مختلف
طلباء کے ساتھ، احترام سے

پیش آتے ہیں ۔
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Social-Emotional Wellbeing

براه کرم ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اپنے اسکول کے بارے میں درج ذیل بیانات سے اتفاق کرتے ہیں۔

LCPS Initiatives

براه کرم ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اپنے اسکول کے بارے میں درج ذیل بیانات سے اتفاق کرتے ہیں۔

   
جی نہیںجی ہاں

*Q7. میں اس اسکول میں
دوسرے طلباء کے ساتھ اچھی

طرح سے ملتا ہوں۔
  

   
جی نہیںجی ہاں

*Q8۔ میں اپنی مرضی سے نام
لے سکتا ہوں۔

  

*Q9. میں دوسرے طلباء کے
ساتھ بات چیت کے ذریعے،

اختالفات دور کرتا ہوں۔
  

*Q10۔ میں صحیح اور غلط کا
فیصلہ کرنا جانتا ہوں۔

  

*Q11۔ پریشانی کے وقت،
مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا

آتا ہے۔
  

*Q12۔ میں دوسروں کے
جذبات کو سمجھ سکتا ہوں۔
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براه کرم ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اپنے اسکول کے بارے میں درج ذیل بیانات سے اتفاق کرتے ہیں۔

   
جی نہیںجی ہاں

*Q13۔ میں دوسرے لوگوں کو
ایک آئیڈیا تفصیل سے بتا سکتا
ہوں اور انہیں اپنی بات سمجھا

سکتا ہوں۔

  

*Q14. میں مل کر مسائل کو
حل کرنے کے لیے دوسرے
لوگوں کے ساتھ کام کر سکتا
ہوں اور ان سے سیکھ سکتا

ہوں۔

  

*Q15. میں سواالت پوچھتا ہوں
اور تخلیقی انداز سے سوچتا

ہوں۔
  

   
جی نہیںجی ہاں

*Q16. اسکول میں اپنے
خیاالت کا اظہار کرنے کے

لیئے، میرے پاس انتخاب ہوتا
ہے کہ میں کیسے اپنی بات

سمجھا سکتا ہوں۔

  

*Q17. مجھے اسکول میں اپنے
کام کو دوباره دیکھنے اور اسے
ٹھیک کرنے یا اسے بہتر بنانے

کا موقع ملتا ہے۔

  

*Q18۔ میں اپنے اردگرد کے
مسائل کو حل کرنے کے لیے

نئے آئیڈیاز لے کر آتا ہوں۔
  



2/24/23, 2:43 PM Qualtrics Survey Software

https://lcpsk12.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview?ContextSurveyID=SV_8HX8wh8UfEVtw9w&ContextLibraryID=UR_8… 5/8

Behavior & Safety

براه کرم ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اپنے اسکول کے بارے میں درج ذیل بیانات سے اتفاق کرتے ہیں۔

Bullying

براه کرم ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اپنے اسکول کے بارے میں درج ذیل بیانات سے اتفاق کرتے ہیں۔ غنڈه گردی کی اس
تعریف کو درج ذیل سواالت کا جواب دینے کے لیے استعمال کریں: غنڈه گردی کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ
کر زخمی کرنے، نقصان پہنچانے، دھمکی دینے یا شرمنده کرنے کے لیے اپنی جسمانی یا سماجی طاقت کا بار بار

استعمال کرنا ہے۔ غنڈه گردی جسمانی، زبانی یا سماجی ہو سکتی ہے۔ سائبر بدمعاشی میں دوسروں کو جان بوجھ کر
نقصان پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی (سیل فون، ای میل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا وغیره) کا بار بار استعمال کرنا شامل
ہے۔ اگرچہ تمام بدتمیز اور گھٹیا رویہ تکلیف ده ہے، دھونس دہرایا جانا چاہیے اور جان بوجھ کر، اور طاقت کا عدم

توازن ہونا چاہیے۔ تمام تنازعات، لڑائی، چھیڑ چھاڑ، یا ڈرامہ غنڈه گردی نہیں ہے۔

   
جی نہیںجی ہاں

*Q19. میں جانتا ہوں کہ اگر
میں نے اسکول کا اصول توڑا

تو کیا ہوگا۔
  

*Q20 اسکول میں مثبت رویہ
رکھنے پر، اساتذه اور دیگر بالغ

افراد مجھے بتاتے ہیں۔
  

*Q21 عملہ طلباء کو اسی طرز
عمل کے لیئے، اسی طرح

تادیب کرتا ہے۔
  

*Q22۔ میں اس اسکول میں
خود کو محفوظ محسوس کرتا

ہوں۔
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اس اسکول میں بدمعاشی ایک مسئلہ ہے۔

میں نے اس سال اسکول میں غنڈه گردی ہوتی دیکھی ہے۔

جب میں نے اسے اسکول میں دیکھا ہے تو میں نے غنڈه گردی بند کردی ہے۔

مجھے اس سال اسکول میں تنگ کیا گیا ہے۔

جی ہاں

جی نہیں

جی ہاں

جی نہیں

جی ہاں

جی نہیں

جی ہاں

جی نہیں
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کیا آپ نے کسی استاد یا کسی اور بالغ فرد کو غنڈه گردی کے بارے میں بتایا؟

کیا استاد یا بالغ فرد نے غنڈه گردی کو روکنے میں مدد کی؟

Student Teacher Relationships

براه کرم ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اپنے اسکول کے بارے میں درج ذیل بیانات سے اتفاق کرتے ہیں۔

جی ہاں

جی نہیں

جی ہاں

جی نہیں

   
جی نہیںجی ہاں

*Q26. اس اسکول کے اساتذه
اور دیگر بالغ افراد میرے ساتھ

احترام سے آتے ہیں۔
  

*Q27. اس اسکول میں ایسے
اساتذه یا دوسرے بالغ افراد

موجود ہیں جن سے ضرورت
کے مدد مانگی جا سکتی ہے۔

  

*Q28۔ میرے استاد میرا نام
صحیح پکارتے ہیں۔

  

*Q29. میرے استاد مجھے اس
نام سے پکارتے ہیں جسے میں

پسند کرتا ہوں۔
  



2/24/23, 2:43 PM Qualtrics Survey Software

https://lcpsk12.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview?ContextSurveyID=SV_8HX8wh8UfEVtw9w&ContextLibraryID=UR_8… 8/8

Powered by Qualtrics

Culturally Responsive Framework/Academic Environment

براه کرم ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اپنے اسکول کے بارے میں درج ذیل بیانات سے اتفاق کرتے ہیں۔

   
جی نہیںجی ہاں

اس اسکول کے اساتذه اور دیگر
بالغ افراد میرا بہت خیال رکھتے

ہیں۔
  

   
جی نہیںجی ہاں

*Q30. میری کالس روم کا
ماحول بہت خوشگوار ہے۔

  

*Q31. میرا کالس روم مجھے
اپنے رسوم و رواج کے بارے

میں اچھا محسوس کرتا ہے۔
  

*Q32. اس اسکول کے اساتذه
اور دیگر بالغ افراد مجھ سے

اسکول میں اچھی کارکردگی کی
توقع رکھتے ہیں۔
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