
 

 
 مڈل سکول کے طلباء کی دلچسپیوں کا سروے 

 1-610.06ضابطہ 

 II Bمنسلکہ  

 

 ہمارا سکول دستیاب کورس کی فہرست میں ایک نئے کورس کے اضافے کی تجویز پیش کر رہا ہے۔ کورس کا عنوان یہ ہے: 

 یہ کورس طالبعلم یہ سکھانے کا موقع دے گا: 

 

 ذیل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے: اس کورس کو درج  

ہائی سکول گریجویشن کی تقاضے پورے کرنا ایک اختیاری  

 کورس کی پیشکش کے طور پر لینا
 اس کی جگہ 

 
 طالبعلم/طالبہ پُر کرے 

کے لیے ہماری تجویز منظور ہوتی ہے تو، طلباء اس نئے   20- 20اگر تعلیمی سال 

میں لیں گے۔ منظوری کے طریقہ کار کے حصے کے طور   20- 20کورس کو اگلے تعلیمی سال  

پر  الزمی ہے کہ طالبعلموں کی دلچسپی کا سروے کیا جائے۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ درج ذیل چند سوالوں کا جواب دے کر  

گے    اس کورس  میں اپنی دلچسپی بتائیے. اگر جس سال کورس دستیاب ہو گا اور آپ اس سال سکول کے طالب علم نہیں رہیں

 لیکن پھر بھی ایسے تصور کر کے جواب دیں کہ جیسے یہ کورس موجودہ تعلیمی سال میں آپ کیلئے دستیاب تھا۔ 

 

 یہ کورس لینے میں آپ کی کتنی دلچسپی ہے؟ 

 بالکل نہیں 

کسی حد تک   

دلچسپی ہے بہت  

 زیادہ دلچسپی ہے 

 شدید دلچسپی ہے 

 

 آپ کا اس کورس کو لینے کا کتنا امکان ہے؟ 

بالکل نہیں  

شاید الزمی 

 طور پر 

 

آپ یہ کورس  ویں( میں یہ کورس لینے کا زیادہ امکان ہے؟12ویں، یا 11ویں،  10ویں، 9آپ کس گریڈ )

لینے کے لیے موجودہ کورسوں میں سے کون سا کورس چھوڑیں گے؟ اگر آپ یہ کورس لینے 

 کہ کیوں؟ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو براہ مہربانی مختصر وضاحت کریں

 اگر آپ یہ کورس لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو براہ مہربانی مختصر وضاحت کریں کہ کیوں.

 

اگر آپ نے اس کورس میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور امکان ہے کہ یہ لے لیں گے ، مختصراً وضاحت کریں کہ اس 

 انداز کر دیں(۔ میں آپ کو کیا دلچسپی ہے )اگر آپ کو  دلچسپی نہیں تو سوال نظر 


