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Судалгаандаа тавтай морилно уу! Бид таны хүүхд(үүд)ийн явдаг сургууль нь хамгийн сайн байж болох үүднээс танаас
хариу мэдээлэл авах хэрэгтэй байна. Хэрэв уг сургуульд таны нэгээс илүү хүүхэд сурдаг бол бид танаас хамгийн том
хүүхдийнхээ сургуулийнх нь туршлагын талаар энэ судалгаанд оролцохыг хүсэж байна. Сургуульд байгаа хэн ч таны өгсөн
хариултыг эргээд тантай холбох боломжгүй байх болно, тиймээс асуултуудад аль болох шударгаар хариулна уу. Таныг үнэн
зөв хариулсанд урьдчилан талархаж илэрхийлж байна.

Сургуулийн орчин

Энэ хэсэгт бид танаас хүүхдийнхээ сургуулийн талаар ерөнхийдөө ямар бодолтой байгааг мэдэхийг хүсэж байна.
1. Таны хүүхдийн сурдаг сургуульд хүүхдийнхээ талаар асууж хандаж асууж болдог хэн нэгэн хүн байдаг уу?
Тийм

Үгүй

2. Таны хүүхэд байнгын үйл ажиллагаанд оролцож чадахгүй болтлоо стрессэнд орж эсхүл цочирдож байсан уу?
Тийм

Үгүй

3. Хичээлийн энэ жилийн туршид нэг л сурагч эсхүл бүлэг сурагчид таны хүүхдийг санаатайгаар хэр олон удаа биед нь
халдаж гэмтээж байсан бэ?
Нэг удаа

Хоёр удаа

LE

Хэзээ ч үгүй

Олон удаа

Байнга

4. Энэ xичээлийн жилийн туршид нэг л сурагч эсхүл бүлэг сурагчид таны хүүхдийг хэр олон удаа элдэв нэрээр дуудаж,
түүнийг тав тухгүй, сандарсан, гадуурхагдсан эсхүл гомдсон байдалд хүргэж шоолж байсан бэ?
Хэзээ ч үгүй

Нэг удаа

Хоёр удаа

Олон удаа

Байнга

MP

5. Энэ xичээлийн жилийн туршид нэг л сурагч эсхүл бүлэг сурагчид таны хүүхдийн талаар хэр олон удаа хов жив тарааж
эсхүл түүнийг ямар нэгэн зүйлд гүтгэн буруутгаж байсан бэ?
Хэзээ ч үгүй

Нэг удаа

Хоёр удаа

Олон удаа

Байнга

6. Энэ xичээлийн жилийн туршид нэг л сурагч эсхүл бүлэг сурагчид хэр олон удаа таны хүүхдийн талаар гомдмоор зүйл
эсхүл аюул заналхийлсэн зүйл олон нийтийн сүлжээгээр эсхүл э-мэйлээр хэлж байсан бэ?
Нэг удаа

SA

Хэзээ ч үгүй

Хоёр удаа

Олон удаа

Байнга

7. Хэрэв таны хүүхэд 3-6-р асуултанд дурдсан зүйлийн аль нэгтэй холбогдож, удаа дараа бай болж байсан бол та энэ тухай
сургуулийн захиргаанд мэдэгдэж байсан уу?
Тийм

Үгүй

Хоосон – хүүхэд маань эдгээр туршлагын аль
нэгэнд бай болж байгаагүй

8. Сургуулийн дүрэм журмын талаар танд хэр тодорхой мэдээлэл өгсөн бэ?
Ердөөсөө тодорхой биш
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Яльгүй тодорхой

Зарим талаар тодорхой

Хангалттай тодорхой

Маш сайн тодорхой
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Тийм

Үгүй
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9. Таны хүүхдийн сургууль нь хүүхдийнхээ сурлагын амжилтыг дэмжих талаар суралцах боломжийг олгодог уу?
(жишээлбэл, Коллеж/Ахлах сургуулийн мэдээллийн оройн өдөрлөг , чиглэл өгөх, оройн цагаар сургуулын уулзалт ,
математикийн оройн өдөрлөг г.м.)

10. Таны хүүхдийн сурдаг сургуулийн багш ажилтан таны арьсны өнгө, удам угсаа, соёл, жендер, нийгэм эдийн засгийн
байдал, хөгжлийн бэрхшээл эсхүл бэлгийн чиг баримжаанаас шалтгаалж танд хэр олон удаа зохисгүй хандаж байсан бэ?
Хэзээ ч үгүй

Бараг хэзээ ч үгүй

Хааяа нэг удаа

Заримдаа

Ихэнхдээ

Бараг үргэлж

11. Тантай сургулийн захиргаа хариуцсан ажилтан нар ерөнхийдөө хэр хүндэтгэлтэй харьцдаг вэ?
Огтхон ч хүндэтгэлгүй

Яльгүй хүндэтгэлтэй

12. Багш нар нь тантай хэр хүндэтгэлтэй харьцдаг вэ?
Огтхон ч хүндэтгэлгүй

Яльгүй хүндэтгэлтэй

Зарим талаар
хүндэтгэлтэй

Хангалттай хүндэтгэлтэй

Маш их хүндэтгэлтэй

Зарим талаар
хүндэтгэлтэй

Хангалттай хүндэтгэлтэй

Маш их хүндэтгэлтэй

Огтхон ч хүндэтгэлгүй

LE

13. Хүлээн авах оффисын ажилтан нар тантай хэр хүндэтгэлтэй харьцдаг вэ?
Яльгүй хүндэтгэлтэй

Зарим талаар
хүндэтгэлтэй

Хангалттай хүндэтгэлтэй

Маш их хүндэтгэлтэй

14. APS даяар болж буй чухал зүйлүүдийн тухай та ер нь яаж мэдэж авдаг вэ? Тохирох бүгдийг сонгоно уу.
APS Сургуулийн
ярианы
мессежүүд

APS Олон
нийтийн сүлжээ
(тухайлбал, APS
Фэйсбүүк,
Твиттер хуудас)

APS Видео
бичлэгүүд

Юу байна даа?
APS подкаст

Хоёр хэлээр гэр
бүлтэй харилцах
суваг

Захирлын эмэйлүүд

Багшийн эмэйлүүд

Үүргэвчний
захидал

PeachJar

Сургуулийн PTA

Сургуулийн Эцэг
Эхчүүдийн
төлөөлөгчид

Албан бус сүлжээ
(What's App дээрх
бүлэг, найзууд,
бусад эцэг эхчүүд)

Бусад

MP

APS вэбсайт

SA

15. Хэрэв дээрх асуултанд "бусад" гэж хариулсан бол хариултаа доор тайлбарлаж өгнө үү.
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16. Сургуулийг бүхэлд нь эсхүл APS-ийг бүхэлд нь хамарсан асуудлын талаар та өөрийн зүгээс мэдээлэл хэрхэн
хувцаалцдаг вэ? Тохирох бүгдийг сонгоно уу.
Харгалзагч Захиралтай
эсхүл
эсхүл
Харгалзагчийн Захирлын
туслахтай
туслахтай
холбоо
холбоо
барих
барих
(биечлэн
эсхүл эмэйлээр)

Багштай
холбоо
барих

Зөвлөхтэй
холбоо
барих

PTA-тай
холбоо
барих

Нийгэмлэги
цуглаан
эсхүл
форумд
оролцох

Судалгаануудад Бусад
хамрагдах
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Сургуулийн
зөвлөлтэй
холбоо
барих
(биечлэн
эсхүл эмэйлээр)

Хоосон – Би
ямар нэгэн
мэдээлэл
өгч
байгаагүй

17. Хэрэв дээрх асуултанд "бусад" гэж хариулсан бол хариултаа доор тайлбарлаж өгнө үү.

Сурлага

Энэ хэсэгт бид таны хүүхдийнхээ сурлагын талаар ямар ойлголттой байгаа тухай илүү ихийг мэдэхийг хүссэн болно.
18. Ерөнхийдөө та хүүхдийнхээ багшийн шаардлага хүлээлтийг хэрхэн үнэлэх вэ?
Дэндүү бага

Хэтэрхий бага

Яг зохих түвшинд

Хэтэрхий их

Маш өндөр

Би мэдэхгүй байна

Яльгүй дэмжлэг
үзүүлдэг

Зарим дэмжлэг
үзүүлдэг

Хангалттай дэмжлэг
үзүүлдэг

Маш их дэмжлэг
үзүүлдэг

Хоосон – Надад
дэмжлэг хүсэх
шаардлага гарч
байгаагүй

MP

Огтхон ч дэмжлэг
үзүүлдэггүй

LE

19. Хэрэв хүүхдийнхээ хэрэгцээний талаар тусламж хүсэх шаардлагатай тохиолдолд таны хүүхдийн сурдаг сурлгууль хэр
дэмжлэг үзүүлдэг вэ?

20. Таны хүүхдийн сургууль нь хүүхдийнхээ сайн сайхан байдлыг дэмжих талаар анхаардаг уу ? (жишээлбэл, захирлын
чатPTA-с спонсорлосон илтгэгчид г.м.)
Тийм

Үгүй

SA

21. Таны хүүхэд ангидаа суралцаж буй хичээлээр хэр их ачаалал авдаг вэ?
Огтхон ч сайн биш

Яльгүй сайн

Зарим талаар сайн

Хангалттай сайн

Маш сайн

Хэтэрхий их ачаалалтай

Дэндүү их ачаалалтай

22. Таны хүүхэд ангидаа суралцаж буй хичээлээр хэр их ачаалал авдаг вэ?
Огт ачаалал авдаггүй

Хэтэрхий бага ачаалалтай

Зохих хэмжээний
ачаалалтай

23. Таны хүүхдийн сурлагыг дэмжих тал дээр багш нар нь тантай хэр сайн хамтран ажилладаг вэ?
Огтхон ч сайн биш
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Яльгүй сайн

Зарим талаар сайн

Хангалттай сайн

Маш сайн
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24. Таны хүүхэд гэрийн даалгавар хийхэд хэр их цаг зарцуулдаг вэ
1 цагаас бага

1-3 цаг

4-6 цаг

7 эсхүл түүнээс илүү цаг
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Тэд сургууль дээрээ
гэрийн даалгавар
хийдэггүй

Оролцооны саад бэрхшээл

Дараах асуултуудаар танд хүүхдийнхээ сургуультай холбогдож оролцох тал дээр саад бэрхшээл учирдаг эсэхийг асуусан
болно. Та сургуулийн уулзалт цуглаан, арга хэмжээ эсхүл хүүхдийнхээ сурлагын талаар илүү их ярилцахыг хүсэж байсан
үеийн талаар тунгаан бодно уу. Дараах хүчин зүйлүүд ямар хэмжээнд байсан бэ?
25. Танд хүүхдийнхээ сургуультай холбогдоход хүүхэд асрах шаардлага ямар хэмжээнд саад бэрхшээл болж байсан бэ?
Огтхон ч саад бэрхшээл биш

Бага хэмжээний саад бэрхшээл

Дунд зэргийн саад бэрхшээл

Их хэмжээний саад бэрхшээл

26. Танд хүүхдээ сургууль руу хүргэx, авах асуудал ямар хэмжээнд саад бэрхшээл болж байсан бэ?
Огтхон ч саад бэрхшээл биш

Бага хэмжээний саад бэрхшээл

Дунд зэргийн саад бэрхшээл

Их хэмжээний саад бэрхшээл

27. Танд хүүхдийнхээ сургуультай холбогдоход таны хувийн цагийн хуваарь ямар хэмжээнд саад бэрхшээл болж байсан
бэ?
Бага хэмжээний саад бэрхшээл

Дунд зэргийн саад бэрхшээл

LE

Огтхон ч саад бэрхшээл биш

Их хэмжээний саад бэрхшээл

28. Танд хүүхдийнхээ сургуультай холбогдоход ажилтан нарын цаг зав хязгаарлагдмал байдаг нь ямар хэмжээнд саад
бэрхшээл болж байсан бэ?
Огтхон ч саад бэрхшээл биш

Бага хэмжээний саад бэрхшээл

Дунд зэргийн саад бэрхшээл

Их хэмжээний саад бэрхшээл

Огтхон ч саад бэрхшээл биш

MP

29. Танд хүүхдийнхээ сургуультай холбогдоход, жишээлбэл Англи хэл таны төрөлх хэл биш байгаа тохиолдолд, хэлний
ялгаа ямар хэмжээнд саад бэрхшээл болж байсан бэ?
Бага хэмжээний саад бэрхшээл

Дунд зэргийн саад бэрхшээл

Их хэмжээний саад бэрхшээл

30. Танд хүүхдийнхээ сургуультай холбогдоход таагүй мэдрэмж ямар хэмжээнд саад бэрхшээл болж байсан бэ?
Огтхон ч саад бэрхшээл биш

Бага хэмжээний саад бэрхшээл

Дунд зэргийн саад бэрхшээл

Их хэмжээний саад бэрхшээл

SA

31. Танд хүүхдийнхээ сургуультай холбогдоход сургууль дээр болж буй арга хэмжээний тухай мэдээгүй байгаа нь
бэрхшээлтэй болж байсан бэ?
Огтхон ч саад бэрхшээл биш

Бага хэмжээний саад бэрхшээл

Дунд зэргийн саад бэрхшээл

Их хэмжээний саад бэрхшээл

32. Танд хүүхдийнхээ сургуультай холбогдоход арга хэмжээ, боломжуудын тухайд сонирхолгүй байх эсхүл ойлголтгүй
байх нь ямар хэмжээнд саад бэрхшээл болж байсан бэ?
Огтхон ч саад бэрхшээл биш
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Бага хэмжээний саад бэрхшээл

Дунд зэргийн саад бэрхшээл

Их хэмжээний саад бэрхшээл
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33. Танд хүүхдийнхээ сургуультай холбогдоход танай хүүхэд таныг сургуультай нь холбоо барихыг эсхүл сургууль дээр
очихыг хүсэхгүй байх нь хэр бэрхшээлтэй болж байсан бэ?
Огтхон ч саад бэрхшээл биш

Бага хэмжээний саад бэрхшээл

Их хэмжээний саад бэрхшээл
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Сургуулиас гадуурх цаг

Дунд зэргийн саад бэрхшээл

Дараах асуултуудаар таны хүүхдийн сургуулиас гадуурх цагийн талаарх таны бодлыг асуусан болно. Эдгээр асуултанд
хариулахдаа өглөө, орой, амралтын өдрүүд хамруулан хүүхдийнхээ сургуулиас гадуурх арга хэжээний талаар бодно уу.
34. Таны хүүхэд сургуулиас бусад цагт ихэвчлэн ямар үйл ажиллагаанд хамрагддаг вэ? Тохирох бүгдийг сонгоно уу.
Сургуулиас
гадуурх
сургуулийн
дараах
хөтөлбөр
(жишээлбэл,
YMCA, Aspire,
Phoenix Bikes,
Reach Far)

Театрын
хөтөлбөр

Найрал
дуу/дуулах
хөтөлбөр

Сургуульдаа
нэмэлт хичээлд
авдаг

Сургуулиас
гадуур нэмэлт
хичээл авдаг

Сүм/синагог/масчидийн
Олон нийтийн
залуучуудын
үйлчлэл/сайн
бүлэг
дурын ажил

Амралт
зугаалгын
спортын баг

Брауниз/Скаутууд

Аялал/сонгосон/
AAU/хөгжлийн
спортын баг

Сургуулийн
спортын баг

Хувь хүний
спорт
(жишээлбэл,
тулааны урлаг,
бүжиг)

Урлагийн
хөтөлбөр

Бусад

Алин ч үгүй

LE

Сургууль дээрх
сургуулийндараах
хөтөлбөр
(жишээлбэл,
Extended Day,
Check in)

35. Хэрэв дээрх асуултанд "бусад" гэж хариулсан бол хариултаа доор тайлбарлаж өгнө үү.

Манай
хүүхдэд
тэдгээр үйл
ажиллагаанд
хамрагдах
арга зам
байхгүй

MP

36. Дараах саад бэрхшээлээс ямар нь таны хүүхдэд сургуулиас гадуурх үйл ажиллагаанд хамрагдахад саад болдог вэ?
Тохирох бүгдийг сонгоно уу.
Үйл
Манай
ажиллагаанууд
хүүхэд
их үнэтэй
хэдийн
байдаг
завгүй байгаа

Би өөрөө маш
завгүй байдаг

Хүүхдээ яаж
бүртгүүлэхийн
би мэдэхгүй

Манай
Манай
хүүхэд
хүүхэд өөр
тухайн
үүрэг
хөтөлбөрүүдээр хариуцлагатай
хангаагүй
тусгай
хэрэгцээтэй

Бусад

Хоосон –
бидэнд саад
бэрхшээл
байхгүй

SA

37. Хэрэв дээрх асуултанд "бусад" гэж хариулсан бол хариултаа доор тайлбарлаж өгнө үү.

38. Эмзэг сэдвүүдийн талаар хүүхэдтэйгээ ярихдаа та өөртөө хэр итгэлтэй байдаг вэ (жишээлбэл, сургууль дээр
дээрэлхэх, болзох, зохисгүй бодис хэрэглэх)?
Огтхон ч итгэлгүй

- FOR DEMO PURPOSES ONLY

Яльгүй итгэлтэй

Зарим талаар итгэлтэй

Хангалттай итгэлтэй

Маш итгэлтэй

Нүүр 6
0

39. Хэрэв танд олон нийтийн нөөц бололцоо шаардлагатай байгаа бол таны хүүхдийн сурдаг сургууль танай гэр бүлд APSээс гадуур ямар боломж байгаа талаар ойлгоход тусалдаг уу?
Тийм

Үгүй

Хоосон -

Тийм

Үгүй

41. Таны хүүхэд өглөө бүр сургуульдаа яаж явдаг вэ?
Сургуулийн
автобус

Алхаж

Олон нийтийн
тээвэр

Автомашин
(асран хамгаалагч
жолооддог)

Автомашин
(сурагч
жолооддог)

Хослол

Бусад

Автомашин
(асран хамгаалагч
жолооддог)

Автомашин
(сурагч
жолооддог)

Хослол

Бусад

42. Танай хүүхэд гэртээ байнга яаж харьдаг вэ?
Сургуулийн
автобус

Алхаж

Олон нийтийн
тээвэр

FO
RM

40. Сүүлийн 12 сарын туршид та мөнгөтэй болж нэмж хүнс авахаас өмнө хоол хүнс дуусна гэж санаа зовж байсан уу?

LE

43. Танайх хүүхдийнхээ сургуулиас хэр хол амьдардаг вэ?
1 миль дотор

1-2 милийн хооронд

Суурь асуултууд

2-5 милийн хооронд

5-аас илүү милийн зайнд

Сүүлчийн уг хэсэгт, бид энэхүү судалгаанд хамрагдсан гэр бүлүүдийн төрлийг тайлбарлаж болохын тулд таны талаар
багахан мэдээлэл авах хэрэгтэй байгаа юм.

MP

44. Та ямар үндэс угсаатай вэ? Холбогдох хэсгийг бөглөнө үү.
Америкийн индиан
эсвэл Аляскийн
уугуул

Ази

Хар арьстан буюу
Африк Америк

Испани гаралтай
буюу Латин

SA

45. Хэрвээ “бусад” гэж бөглөсөн бол доорх хэсэгт тайлбарлана уу.

46. Та ямар хүйстэй вэ?
Эмэгтэй

Эрэгтэй

Саармаг

- FOR DEMO PURPOSES ONLY

Цагаан арьстан

Бусад

Нүүр 7
0

47. Та өөрийн боловсролын хамгийн дээд түвшинг сонгож хариулна уу.
Ахлах
сургуулийн
диплом
эсхүл
түүнтэй
адилтгах

Зарим
техник
мэргэжлийн
сургал
эсхүл
техникийн
сургалт

Зарим
коллеж

48. Та өрхийн дундаж орлогоо зааж өгнө үү.
$24,001-с
$51,000 хүртэл

$51,001-с
$72,000 хүртэл

$72,001-с
$87,000 хүртэл

$87,001-с
$110,000
хүртэл

SA

MP

LE

$0-с $24,000
хүртэл

Хамтрагчийн Бакалаврын
зэрэг
зэрэг

- FOR DEMO PURPOSES ONLY

Мастерийн
зэрэг

FO
RM

Албан ёсны Зарим ахлах
боловсролгүй сургууль

$110,001-с
$150,000
хүртэл

Мэргэжлийн
зэрэг (JD,
MD)

$150,001-с
$200,000
хүртэл

Докторын
зэрэг (PhD)

$200,001 эсхүл
түүнээс дээш

