
FAMILY ENGAGEMENT SURVEY 
परिवाि संलग्न सवेक्षण 

Frequently Asked Questions (FAQs) प्राय सोधिने प्रश्नहरु  

Q: म यो सवेक्षणमा कसिी भाग धलन सक्छु ? 

A: यो सवेक्षणमा भाग धलन कृपया वेबसाइट bit.ly/MNPSfamilysurvey. मा जानहुोस ्| तपाईले यो सवेक्षण इन्टिनेट भएको कुनै पधन कम्प्यटुि, ट्याब्लेट, 

वा स्माटटफोनमा धलन सक्नहुुन्छ | यधि तपाई संग इन्टिनेट छैन भने कृपया आफ्नो स्थानीय पसु्तकालय वा हाम्रो Family Information Center (2601 

Bransford Avenue) मा जानहुोस ्| यधि तपाईलाई सहयोग चाधहन्छ भन ेFamily Information Center लाई  615-259-INFO (4636) वा 

familyinfo@mnps.org मा सम्पपकट  गनुटहोस |  

Q: के यो सवेक्षणको प्रधतधियाहरु गो्य िहन्छन ?  

A: प्रधतवािी गोपधनयताको िक्षा हाम्रो लाधग उच्च प्राथधमकता हो | यो पारिवारिक सवेक्षण गो्य िहन्छन ि तपाईको प्रधतधियाहरु तपाई वा आफ्नो बच्चाहरु संग ट्राक

गनट सक्िैनन ्| डाटा गोपनीयता ि सिुक्षा सधुनधस्चत गनट यो सवेक्षण प्रशासन Panorama Education द्वािा व्यवधस्थत गरिएको छ | यधि तपाई संग डाटा

गोपनीयता ि सिुक्षा बािेमा कुनै प्रश्नहरु छ भने कृपया support+nashville@panoramaed.com मा सम्पपकट  गनुटहोस |  

Q: हामी यो सवेक्षण धकन गिछै ौँ ?  

A: MNPS अधभभावकहरु ि सवेक्षणहरु आफ्ना बच्चाहरुको स्कूल (हि) को परिवाि संलग्नता प्रयास ि समग्र सन्तुधि बािे प्रधतधिया सनु्न चाहन्छ | हामी स्कूलहरुमा

सिुाि ल्याउन जािी िाख्न आफ्नो बच्चाहरुको स्कूलमा परिवाि संलग्नता, संचाि सिुक्षाहरु जस्ता धवषयमा तपाईको धवचािहरु सनु्न चाहन्छौं |  

Q: यधि मेिो बच्चाहरु छुटै्ट स्कूलमा गएका छन ्भने  के गने ? 

A: अधभभावकहरु ि संिक्षकहरुलाई आफ्ना बच्चाहरु भनाट भएको प्रत्येक स्कूलको लाधग एक सवेक्षण पिूा गनट प्रोत्साहन गरिन्छ | 

Q: यधि मेिो बच्चा चाटटि स्कूलमा भनाट भएको छ भन ेके मैले यो सवेक्षण धलन सक्छु ? 

A: यो धस्पं्रगमा परिवाि सवेक्षण धजल्ला द्वािा चाल ुभएका स्कूलहरुको लाधग मात्र हो |  

Q: के मलेै अौँग्रेजी भन्िा अन्य भाषाहरु सवेक्षण पिूा गनट सक्छु ? 

A: सक्नहुुन्छ | यो सवेक्षण स्पेधनश, अिधबक, किधडस, सोमाली, नेपाली, बिधमसको साथै अौँगे्रजी भाषाहरुमा उपलब्ि छन् | सवेक्षण वेबसाइटमा जानु भए पधछ 

अधभभावक वा संिक्षकहरुले स्िीनको माधथल्लो बायाौँ कुनामा भएको ड्रप - डाउन मेनुमा आफ्नो भाषा पाउनहुुनेछ | यधि तपाईलाई अन्य भाषाहरुमा समथटनको 

आवश्यक छ भने कृपया हाम्रो Translation and Interpretation Services मा 615-259-3282 ext. 858019 द्वािा Clemencia 

Donovan लाई सम्पपकट  गनुटहोस|  

Q: यधि मलाई केधह प्रश्नको जवाफ धिन मन छैन भने के गन े? 

A: तपाईले केधह प्रश्नको जवाफ नधिन ुभएता पधन सवेक्षण पेश गनट सक्नहुुन्छ | 
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