လက ောင်ေးသို ို့

မ်ေးလ

ောက်ပပေးသွောေးပခင်ေးနှငစ
်ို့ က်ဘေးစေးပပေးသွောေးပခင်ေးအလကကောင်ေး မိဘ ဆောလ ေး

BURMESE

Parent Survey About Walking and Biking to School
လ

ေးစောေးရပါလသောမိ ဘမ ောေး သိမဟု
ု ို့ တ် ကရုစိုကပ် ပြုစုသမ
ူ ောေး

ကလလေးမျျောေး လကျျောင်ေးသို လမ်
ေးလလ ျောက်သျောေးခြင်ေးနစက်
ို ို့ ပတ်
ို ို့ ထင်
်ို ်တို သ
ို့ န် ၅-၁၀ မနစ်ပ ကကျောပါမယ်။
ို့
ို့ ဘေးစေးပပေးသျောေးခြင်ေးတန
ို့ သက်ပပေး သင်တရ
ို့ ခမင်ြျက်ကို ကျွနပ
ို့ ရလိုပါတယ်။ ဤဆျောလ ေး survey ကို ခြည်ရ
မသျောေးစိုတိုငေး် သူတိုကလလေးတက်
လနတလ
ို့ ကျျောင်ေးတစ်လကျျောင်ေးစမ ဆျောလ ေးတစ်ြိုကိုပ ခြည်လ
ို့ ပေးပါ။ လကျျောင်ေးတစ်လကျျောင်ေးမျော ကလလေးတစ်လယျောက်ထက်ပိုပပေးလကျျောင်ေးတက်လနပပေး ၊ သူတိုက
ို့
ို့ ဆျောလ ေးကို အမ်သို ို့
ယူလျောြို့ပါက အဒကလလေးအတက် ဒလနရက်
လ
ို့ မေးလနအထ
ဆျောလ ေးကို လကျေးဇူေးခပြုပပေး ခြည်လ
ို့ ပေးပါ။
ို့ စမ သူရို့ လျောမည်
ို့
ို့
ဤဆျောလ ေးကို ခြည်ို့ပပေးလ င် သင်က
ို ို့
သမဟို
ို ို့ တ် သူ၏ဆရျော/မကို လပေးပါ။ ကျွှနပ
်ို ်တသည်
ို ို့
သင်တခြည်
ို ို့
ို့ထျောေးသည်ို့အရျောမျျောေးကို လိုခြြုစျော ထန်ေးသမ် ေးထျောေးမည်ခြစ်ပပေး သင်တနျောမည်
ို ို့
ို့ လလေးခြင်ို့ လကျျောင်ေးသို ခပန်
ို့ ပလပေးပါ
သမဟို
ို ို့ တ် ကလလေး၏နျောမည်ကို ထိုတ်လြျော်လခပျောဆိုသျောေးမည် မဟိုတ်ပါ။
ဤဆောလ ေးကို ပြည်ို့လပေးသည်ို့အတွက် လက ေးဇူ ေးတင်ပါတယ်။

+

+

CAPITAL LETTERS ONLY – BLUE OR BLACK INK ONLY အကခရောစော ေးု အကကေးပြင်သ
ု ို့ တ ် မင်နက်ပြင်ို့ လရေးပြည်ို့ပါ။
ို့ ော - မင်ပပော သိမဟု

လက ောင်ေးနောမည် School Name:

Grade (PK,K,1,2,3…)

1. ဤ survey ဆောလ ေးစစ်တမ်ေးကို အိမ်သ ို ယူ
ောတဲက
ို့ လ ေးက ဘယ်နစ
ှ တ
် န်ေးတက်လနတော ။ဲ
ို့
2. ဤ survey ကို အိမ်သ ို ယူ
ောတဲက
ို့ လ ေးက လယောက ်ောေးလ ေး ောေး သိမဟု
ု ို့ တ ် မိန်ေးကလ ေး ောေး။
ို့

Male ကျျောေး
ကျျောေး

3. သင်တ၌
ို ို့ သူငယ်တန်ေးမှ ၈ တန်ေးအထိ လက ောင်ေးတက်လနတဲက
ို့ လ ေး ဘယ်နစ
ှ ်လယောက် ရှိပါသ ။ဲ

ကျျောေး

4. သင်တအိ
ို ို့ မ်နဲ အန
ေးဆေးု street intersection
ို့

မ်ေးဆု

မ်ေးခွနောမည်က ဘယ်

လ
ို ခေါ်ပါသ

အတန်ေး (မူကကြု၊သူငယ်တန်ေး၊၁၊၂၊၃၊ ..)

Female မ

။ဲ (လမ်ေးဆိုလမ်ေးြနျောမည်နစ်ြိုကို လရေးပါ။)

and နှင ်ို့
box အကွကထ
် မ
ဲ ှော ‘X’ ဟု အမှတအ
် သောေး ပ
ု ် ပါ။ အမှောေးပပြု ပ
ု ် မိပါက box တစ်ခု ေးု ကို မင်ပြင်ို့ အပပည်ို့ပခစ် က
ို ပ် ပေး သင်တအလပြကိ
ို ို့
ု မှန်တို့ဲ box မှော ပခစ်ပါ။
5. သင်တကလ
ို ို့
ေးရဲလက
ို့ ောင်ေးက ဘယ်လ ောက်လ ေးပါသ ။ဲ
Less than ¼ mile

½ mile up to 1 mile

၁/၄ မိုငထ
် က်န

၁/၂ မိုငမ
် ၁ မိုငထ
် လ၀ေး

1 mile up to 2 miles

¼ mile up to ½ mile
၁/၄ မိုငမ
် ၁/၂ မိုငထ
် လ၀ေး

၁ မိုငမ
် ၂ မင
ို ထ
် လ၀ေး

More than 2 miles
Don’t know

၂ မိုငထ
် က်ပိုလ၀ေး

မသပါ

Place a clear ‘X’ inside box. If you make a mistake, fill the entire box, and then mark the correct box.
+
6. သင်တကလ
ို ို့
ေးက ရက်လတော်လတော်မ ောေးမှော လက ောင်ေးအတွက် ဘယ် ို အသွောေး/အပပန် ပ
ု ် ပါသ ။ဲ (column တစ်ြအ
ို တက် တစ်ြိုပ လရေးပပေး box ကို X အမတ်အသျောေးလိုပ်ပါ။)

Arrive at school လက ောင်ေးသွောေး

Leave from schoolလက ောင်ေးပပန်

Walk

Walk

လမ် ေးလလ ျောက်

လမ်ေးလလ ျောက်

Bike စက်ဘေးစေး

Bike

School Bus လကျျောင်ေးကျောေးစေး

School Bus

စက်ဘေးစေး
လကျျောင်ေးကျောေးစေး

Family vehicle (only children in your family) မသျောေးစိုကိုယ်ပိုငက
် ျောေး

Family vehicle (only children in your family)

Carpool (Children from other families)

Carpool (Children from other families)

မသျောေးစိုကိုယ်ပိုငက
် ျောေး
(မသျောေးစိုမ ကလလေးမျျောေးသျော)

(မသျောေးစိုမ ကလလေးမျျောေးသျော)

ကျောေးအတူလပါင်ေးစေး
(အခြျောေးမသျောေးစိုမျျောေးမ ကလလေးမျျောေး)

Transit (city bus, subway, etc.)

အမျျောေးသိုေးလမ်ေးြရေး (ဘတ်စ်၊လခမလအျောက်ရထျောေး)

Other (skateboard, scooter, inline skates, etc.)
ပ
ု ် ပါ။ အမှောေးပပြု

အမျျောေးသိုေးလမ်ေးြရေး (ဘတ်စ်၊လခမလအျောက်ရထျောေး)

Other (skateboard, scooter, inline skates, etc.)

အခြျောေး (စကတ်ဘိုတ်၊စကူတျော၊စကတ်စသည်တခြင်
ို ို့ )ို့

် မ
ဲ ှော ‘X’ ဟု အမှတအ
် သောေး
+ box အကွကထ

Transit (city bus, subway, etc.)

ကျောေးအတူလပါင်ေးစေး
(အခြျောေးမသျောေးစိုမျျောေးမ ကလလေးမျျောေး)

ပ
ု ် မိပါက box တစ်ခု

က
ို ပ် ပေး သင်တအလပြကိ
ို ို့
ု မှန်တို့ဲ box မှော ပခစ်ပါ။

ေးု ကို မင်ပြင်ို့ အပပည်ို့ပခစ်

+

7. သင်တကလ
ို ို့
ေးက လက ောင်ေးသွောေး/ပပန်အတွက် ပုမှန်အောေးပြင်ို့ ဘယ်လ ောက် ကကောပါသ ။ဲ (column လကျော်လတစ်ြမ
ို ျော အလခြတစ်ြိုပ လရေးပပေး box ကို X အမတ်အသျောေးလိုပ်ပါ။)

Travel time to school လက ောင်ေးသွောေးသည်ို့ကကောခ ိန်

Travel time from school လက ောင်ေးမှ ပပန် ောသည်ို့ကကောခ ိန်

Less than 5 minutes ၅ မနစ်လအျောက်

Less than 5 minutes

5 – 10 minutes ၅ - ၁၀ မနစ်

5 – 10 minutes

11 – 20 minutes

11 – 20 minutes

၁၁ - ၂၀ မနစ်

More than 20 minutes

၂၀ မနစ်ထက်ပို

Don’t know / Not sure မသပါ/မလသြျျောပါ

+

၅ မနစ်လအျောက်

၅ - ၁၀ မနစ်
၁၁ - ၂၀ မနစ်

More than 20 minutes

၂၀ မနစ်ထက်ပို

Don’t know / Not sure

မသပါ/မလသြျျောပါ

+

+

+

8. ပပေးခဲို့တနို့ဲ စ
ှ မ
် ှော သင်က
ို့ လ ေးက လက ောင်ေးသွောေး/ပပန်အတွက်
9. လက ောင်ေးသွောေးလက ောင်ေးပပန်အတွက် သင်က
ို့ လ ေးကို

မ်ေးလ

ကူ ကေးမပါဘဲ

(Select a grade between PK,K,1,2,3…)

ောက် သိမဟု
ု ို့ တ ် စက်ဘေးစေးြို ို့သင်ထ
ို့ ခွငပ်ို့ ပြုခ က်လတောင်ေးြူေးသ
မ်ေးလ

grade

ောေး

Yes

No

ောက်ခိုငေး် ြို ို့သိမဟု
ု ို့ တ ် စက်ဘေးစေးခိုငေး် ြို ို့ဘယ်နစ
ှ ်တန်ေးလရောက်ရင် သင်တ ို ခွ
ို့ ငပ်ို့ ပြုမ

(or)

။ဲ

I would not feel comfortable at any grade

(မူကကြု၊သူငယ်တန်ေး၊၁၊၂၊၃၊.. အတင်ေးမ အတန်ေးကို လရေးပါ)

ဘယ်နစ်တန်ေးလရျောက်လရျောက် ကျွနပ
်ို ် စတ်မြျဘူေး။

box အကွကထ
် မ
ဲ ှော ‘X’ ဟု အမှတအ
် သောေး ပ
ု ် ပါ။ အမှောေးပပြု ပ
ု ် မိပါက box တစ်ခု ေးု ကို မင်ပြင်ို့ အပပည်ို့ပခစ် က
ို ပ် ပေး သင်တအလပြကိ
ို ို့
ု မှန်တို့ဲ box မှော ပခစ်ပါ။
10. လက ောင်ေးသွောေးလက ောင်ေးပပန်အတွက် သင်က
ို့ လ ေးကို

မ်ေးလ

ောက်ခိုငေး် သိမဟု
ု ို့ တ ်

11. ဤပပဿနောက လပပောင်ေး သ
ဲ ောွ ေး သိမဟု
ု ို့ တ ် တိေးု တက် ောခဲပ
ို့ ါက လက ောင်ေးသွောေး/ပပန်

စက်ဘေးစေးခိုငေး် ြို ို့ခွငပ်ို့ ပြုရန် သိမဟု
ု ို့ တ ် ခွငမ
်ို့ ပပြုရန် လအောက်လြော်ပပပါ မည်သည်ို့အရောက

အတွက် သင်က
ို့ လ

သင်ဆ
ို့ ေးု ပြတ်ခ က်ကို သက်လရောက်လစပါသ

(စျောလကကျောင်ေးတစ်လကကျောင်ေးလ င် တစ်ြိုလရေးပပေး box ကို X ခြင်ို့ အမတ်အသျောေးခပြုလိုပ်ပါ။)

။ဲ (သက်ဆိုငသ
် ည်အ
ို့ ရျောမျျောေးကို လရေးပါ။)

ေးကို

မ်ေးလ

ောက်ခိုငေး် သိမဟု
ု ို့ တ ် စက်ဘေးစေးခိုငေး် မှော

ောေး။

လကျျောင်ေးသျောေး/ခပန်အတက် လမ်ေးလလ ျောက်ပပေး (သ)ို ို့ စက်ဘေးစေးပပေး သျောေးပါတယ်

My child already walks or bikes to/from school

Distance

Yes

No

Not Sure မလသြျျော

Convenience of driving ကျောေးလမျောင်ေး အဆင်ခပမှု

Yes

No

Not Sure မလသြျျော

Time အြျန်

Yes

No

Not Sure မလသြျျော

Child’s before or after-school activities ကလလေး၏လကျျောင်ေးမတက်ြင်/ဆင်ေးြျန်လှုပ်ရျောေးမှု

Yes

No

Not Sure မလသြျျော

Speed of traffic along route လကျျောင်ေးသျောေးလကျျောင်ေးခပန်လမ်ေးတလလ ျောက်မ ယျောဥ်မျျောေး၏အရန်နနှု ေး်

Yes

No

Not Sure မလသြျျော

Amount of traffic along route လကျျောင်ေးသျောေးလကျျောင်ေးခပန်လမ်ေးတလလ ျောက်မ ယျောဥ်အလရအတက်

Yes

No

Not Sure မလသြျျော

Adults to walk or bike with လူကကေးခြင်ို့ လမ်ေးလလ ျောက်ခြင်ေး သိုမဟို
ို့ တ် စက်ဘေးစေးခြင်ေး

Yes

No

Not Sure မလသြျျော

Sidewalks or pathways လူသျောေးစင်္ကြံ လမ်ေးလကကျောင်ေး

Yes

No

Not Sure မလသြျျော

Safety of intersections and crossings လမ်ေးဆိုမျျောေး သမဟို
ို ို့ တ် လမ်ေးခြတ်ကူေးခြင်ေး လိုခြြုမှု

Yes

No

Not Sure မလသြျျော

Crossing guards လကျျောင်ေးတက်/ဆင်ေးြျန် လမ်ေးခြတ်ကူေးရန် ကူညလပေးလသျောယျောဥ်ထန်ေးအလစျောင်ို့

Yes

No

Not Sure မလသြျျော

Violence or crime အကကမ်ေးြက်မှု သမဟို
ို ို့ တ် မှုြင်ေး

Yes

No

Not Sure မလသြျျော

Weather or climate ရျောသဥတို သမဟို
ို ို့ တ် မိုေးလလ၀သအလခြအလန

Yes

No

Not Sure မလသြျျော

အကျောအလ၀ေး

် မ
ဲ ှော ‘X’ ဟု အမှတအ
် သောေး
+ box အကွကထ

ပ
ု ် ပါ။ အမှောေးပပြု

12. လက ောင်ေးသွောေးလက ောင်ေးပပန်အတွက် သင်က
ို့ လ ေးကို
Strongly Encourages

Encourages

အလန်အျောေးတက်လစ

အျောေးတက်လစ

Very Fun လပ ျော်စရျောလကျောင်ေး

Fun လပ ျော်စရျောလကျောင်ေး

13. လက ောင်ေးသွောေးလက ောင်ေးပပန်အတွက် သင်က
ို့ လ ေးကို

14. လက ောင်ေးသွောေးလက ောင်ေးပပန်အတွက် သင်က
ို့ လ ေးကို
Very Healthy ကျန်ေးမျောလစ

+

မ်ေးလ

မ်ေးလ

မ်ေးလ

Healthyကျန်ေးမျောလစ

ပ
ု ် မိပါက box တစ်ခု

က
ို ပ် ပေး သင်တအလပြကိ
ို ို့
ု မှန်တို့ဲ box မှော ပခစ်ပါ။

ေးု ကို မင်ပြင်ို့ အပပည်ို့ပခစ်

ောက်ခိုငေး် ရန် သိမဟု
ု ို့ တ ် စက်ဘေးစေးခိုငေး် ရန် သင်က
ို့ ို ဘယ်လ
Neither လိုေး၀ဘ

Discourages
စတ်ပျက်

ောက်ခိုငေး် သိမဟု
ု ို့ တ ် စက်ဘေးစေးခိုငေး် ပါက ဘယ်လ
Neutral အလယ်အလတ်

ောက် အောေးတက်လစ (သိ)ု ို့ စိတပ
် က်လစပါသ

ောက်ခိုငေး် ြို ို့သိမဟု
ု ို့ တ ် စက်ဘေးစေးခိုငေး် ပါက က န်ေးမောလရေးအတွက် ဘယ်လ
Neutral အလယ်အလတ်

Strongly Discourages

ောက် လပ ော်စရောလကောင်ေးမ

Boring ပျင်ေးစရျောလကျောင်ေး

Unhealthyကျန်ေးမျောလရေး
ထြိုက်လစ

။ဲ

အလန် စတ်ပျက်

။ဲ

Very Boring အရမ်ေးပျင်ေးစရျောလကျောင်ေး
ောက်ညညွှတလ
် စမ

။ဲ

Very Unhealthy
အလန် ကျန်ေးမျောလရေးထြိုက်လစ

box အကွကထ
် မ
ဲ ှော ‘X’ ဟု အမှတအ
် သောေး ပ
ု ် ပါ။ အမှောေးပပြု ပ
ု ် မိပါက box တစ်ခု ေးု ကို မင်ပြင်ို့ အပပည်ို့ပခစ် က
ို ပ် ပေး သင်တအလပြကိ
ို ို့
ု မှန်တို့ဲ box မှော ပခစ်ပါ။

15. သင်ရဲပညောအရည်
အခ င်ေး
ို့
Grades 1 through 8 (Elementary)

College 1 to 3 years (Some college or technical school)

၁ တန်ေးမ ၈ တန်ေးအထ (အလခြြမူလတန်ေး)

လကျောလပ် ၁ - ၃ နစ်အထတက်ြူေး (လကျောလပ် သမဟို
ို ို့ တ် နည်ေးပညျောလကျျောင်ေးတက်ြူေး)

Grades 9 through 11 (Some high school)

College 4 years or more (College graduate)

၉ တန်ေးမ ၁၁ တန်ေးအထ (အထက်တန်ေးတက်ြူေး)

Grade 12 or GED (High school graduate)

၁၂ တန်ေး သိုမဟို
ို့ တ် ဂျအေးဒ (အထက်တန်ေးလကျျောင်ေးလအျောင်လက်မတ်ရ)

လကျောလပ် ၄ နစ် သမဟို
ို ို့ တ် ၄င်ေးအထက် (လကျောလပ်ဘွဲ့ရ)

Prefer not to answer မလခြြျင်ပါ။

16. Please provide any additional comments below. အပခောေးလနောက်ထပ် ထင်ပမင်ခ က်ကို လက ေးဇူေးပပြု၍ လအောက်၌ လြော်ပပပါ။

+

