
DPS मत सव��णको बारेमा बार�बार सो�धने ��नह�

सामा�य ��नह�
��न: यो सव��णको उदे�य के हो ?

उ�र: हामीले �न�न कुराह� ब�ुन सक� भ�नका ला�ग DPS ले सव��णह� स�चालन गछ� :

● तपा�का �व�याथ�को �व�यालयको अनभुव ।
● �व�यालयका कम�चार�ह�सँग तपा�को अनभुव ।
● तपा�का �व�याथ�को �सकाइ तथा भावना�मक क�याणमा कसर� �भावकार� �पमा सहयोग गन� स�क�छ; र
● हामी तपा� र तपा�का �व�याथ�ले �ा�त गन� सहयोग कसर� सधुार गन� स�छ� ।

��न: के यो सव��ण �व�याथ�ह� तथा प�रवारह�का ला�ग ज�र� छ ?

उ�र: तपा� र तपा�का �व�याथ�ले यो सव��ण परूा गनु� ज�र� छैन ।

��न: के मेरा ��त��याह� गो�य रा�खनेछ ?

उ�र: हो, तपा�का ��त��याह� गो�य रा�खनेछ । गो�यता स�ुनि�चत गन� हामी �डि���ट भरको सम� न�तजा मा�
आदान-�दान गछ� । थोरै ��त��याह� �ा�त भए प�न, जनस��या य�त ठूलो छ �क जबाफ �दने कोह� प�न �यि�त प�हचान
गन� स�कँदैन ।

��न: मसँग एक भ�दा बढ� �व�याथ� छन ्। म एक भ�दा बढ� सव��ण कसर� भन� स�छु ?

उ�र: तपा�ले आ�नो घरमा भएका ��येक �व�याथ�का ला�ग एउटा सव��ण परूा गनु� पद�छ । तपा�ले प�हलो सव��ण परूा
गन� लागेको समयमा, तपा�लाई अका� �व�याथ�का ला�ग सव��ण परूा गन� लगाइनेछ ।

��न: सव��ण कसर� सधुार गन� भ�ने बारेमा म कसर� सझुावह� �दन स�छु ।

उ�र: हामी हा�ा सव��णह� कसर� सधुार गन� स�क�छ भ�ने स�ब�धमा �ा�त हुने सझुावह� सध� �वागत गछ� । हामीले
भ�व�यका सव��णह�को योजना बनाउँदै गदा� हामी तपा�का सझुावह�को समी�ा गन� छ� । कृपया �न�न इमेल ठेगानामा
आ�ना सझुावह� पठाउनहुोला: surveys@dpsk12.net.
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��न: म DPS को बारेमा कसर� एकम�ुट �पमा ��त��या �दन स�छु ?

उ�र: हामी �डि���टको सम� �दश�नका साथ ै�नि�चत �व�यालयको �दश�नको स�ब�धमा तपा�का आलोचनाह�,
�ट�पणीह�, तथा सझुावह�लाई �वागत गछ� । कृपया �न�न इमेल ठेगानामा आ�नो ��त��या पठाउनहुोला:
surveys@dpsk12.net. हामीले �डि���टका �लडरह�लाई जनु समी�ा र �व�लेषण �दान गछ�, हामी �यसमा तपा�को
��त��या समावेश गन� छ� ।

��न: तपा� नसल/जातीयताको बारेमा �कन ��न सो�नहुु�छ ?

उ�र: हामी यो ��न सो�छ� �कनभने हामी सब ैनसल र जातीयताका �व�याथ�ह� तथा प�रवारह�ले DPS मा समान अनभुव
�ा�त गरेका छन ्�क छैनन ्भनेर ब�ुन चाह�छ� । तपा� चाहनहुु�न भने तपा�ले यो ��नको जबाफ न�दँदा हु�छ । तपा�
जबाफ �दइ हा�नभुयो भने, तपा�ले �दनभुएको ��त��यालाई तपा�सँग जो�डने छैन । तपा� जबाफ �दन चाहनहुु�न भने,
बस “Prefer Not to Answer” (जबाफ �दन चाह�न) नामक �वक�प चयन गनु�होस ्वा सव��णको अ��यमा “Submit”
(पेश गनु�होस)् नामक �वक�पमा ि�लक गनु�होस ्।

�ा�व�धक सम�याह�
��न: सव��ण ब�द रहेछ भने के गन� ?

उ�र: प�रवार वा �व�याथ� सव��ण परूा गन� अि�तम �म�त भनेको फे�अुर� 4 �थयो । हामीले ��त��याह� समी�ा तथा
�व�लेषण गन� स�ु गरेका छ�, र थप �यि�तह�का ला�ग सव��ण खलुा गन� स�दैन� । हामी तपा�लाई मे म�हनामा स�चालन
हुने वष�-अ��यको सव��ण परूा गन� �ो�सा�हत गछ� ।

��न: मलेै प�ह�य ै��त��या पेश गरेको छु वा म आ�ना जबाफह� प�रवत�न गन� चाहनहुु�छ । यो काम कसर� गन� हो ?

उ�र: कृपया फे�र सव��ण पेश गन� �न�न इमेल ठेगानामा आ�नो अनरुोध पठाउनहुोला:surveys@dpsk12.net ।

अ�य कुन ै�ा�व�धक ��नह�का ला�ग, �न�न ठेगानामा इमेल पठाउनहुोला: surveys@dpsk12.net ।

अ�य सब ै��नह�का ला�ग, पा�रवा�रक तथा सामदुा�यक संल�नताको हे�पलाइनलाई 720-423-3054 मा
स�पक�  गनु�होला ।
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