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குழந்மதயின் பெயர:்    

குழந்மதயின் பிறந்த தததி:/                                                                                            ஆண்/பெண்;:  

தெசும் பமொழி (கள்):   

இன்மறய தததி:   குழந்மதயின் வயது:  

இதமன நிமறவு பெய்யும் நெரின் பெயர:்   

குழந்மதயுடன் உங்கள் உறவுமுமற:   

பின்வரும் தகள்விகள் உங்கள் குழந்மதயின் தெெச்ு பிறரொல் / ெலதரெ்ெட்ட மக்களொல் எந்த அளவுக்கு புரிந்துபகொள்ளெ்ெடுகிறது 

என்ெது ெற்றியதொகும். ஒவ்பவொரு தகள்விக்கும் ெதிலளிக்கும் தெொது, கடந்த மொதம் உங்கள் குழந்மதயின் தெெச்ிமன தயொசித்து 

ெதிலளிக்கவும். ஒவ்பவொரு தகள்விக்கும் ஏததனும் ஒரு எண்மண வட்டமிடவும். 

                                             ; 
எெ்பெொழுதும் 

 

 

பெொதுவொக 
 

 

சில 
தநரங்களில்; 

 

 

அறிதொக 
 

 

இல்மல 

1. நீங்கள் உங்கள் குழந்மதமய1 

புரிந்துபகொள்கிறீரக்ளொ?  

5 4 3 2 1 

2. உங்களுமடய பநருங்கிய குடும்ெத்தினர ்

உங்கள் குழந்மதமய 

புரிந்துபகொள்கிறொரக்ளொ? 

5 4 3 2 1 

3. உங்களுமடய தூரத்து உறவினரக்ள் உங்கள் 

குழந்மதமய புரிந்து பகொள்கிறொரக்ளொ? 

5 4 3 2 1 

4. உங்கள் குழந்மதயின் நண்ெரக்ள் உங்கள் 

குழந்மதமய புரிந்து பகொள்கிறொரக்ளொ? 

5 4 3 2 1 

5. உங்களுக்கு அறிமுகமொன நெரக்ள் உங்கள் 

குழந்மதமய புரிந்து பகொள்கிறொரக்ளொ? 

5 4 3 2 1 

6. உங்கள் குழந்மதயின் ஆசிரியரக்ள் 

குழந்மதமய புரிந்து பகொள்கிறொரக்ளொ? 

5 4 3 2 1 

7. அந்நியரக்ள்2 ; உங்கள் குழந்மதமய புரிந்து 

பகொள்கிறொரக்ளொ? 

5 4 3 2 1 

      மமொத்த மதிப்மபண் =  /35     

      சரொசரி மமொத்த மதிப்மபண் = /5     
1 இந்த அளவீடு பெரியவரக்ளின் தெெச்ுக்கும் பெொருந்தும். குழந்மத என்ற வொரத்்மதக்கு ெதிலொக கணவர/் மமணவி/ 
வொழ்க்மகத் துமண என்ற வொரத்்மத ெயன்ெடுத்தலொம்.  

2 அந்நியர ்என்ற வொரத்்மத அறிமுகமில்லொத மக்கள் என குறிெ்பிடலொம்  

இந்த ICS பதிப்மப நகல் எடுத்துக் மகொள்ளலொம்.  
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