Programa ng survey
1. Ilang anak (mga) ang nasa iyo ngayon?
1

2

		

3

		

4 o higit pa

2. Anu-anong mga edad ng bata(mga) ang nasa iyong pangangalaga ngayon? I-tsek lahat ng nalalapat.
Sanggol (sa ilalim ng edad na 1)

1 hanggang 2 taong gulang

3 hanggang 5 taong gulang

6 na taon at mas matand

3. Ano ang iyong relasyon sa bawat bata(mga) na nasa iyo ngayon? I-tsek lahat ng nalalapat.
Magulang

			

Tagapag-alaga (t.n., yaya, babysitter)

Iba pang miyembro ng pamilya

Iba pa (pakipaliwanag): ________________

Sa bawat sumusunod na mga katanungan, pakisagot sa pamamagitan ng pag-tsek sa angkop na kahon(mga).
4. Paano mo narinig ang tungkol sa library program na ito? I-tsek lahat ng nalalapat.
Online				

Nakapaskil sa palatastas (Pulyeto, brochure, atbp.)

Bali-balita				

Iba pa (pakipaliwanag): ________________

5. Halos gaano kadalas kang pumupunta sa library?
Ito ang aking unang pagkakataon

May ilang mga pagkakataon sa bawat taon

Halos isang beses sa isang buwan

Linggu-linggo

I-tsek ang kahon na nagpapakita ng iyong nararamdaman sa bawat pangungusap.
6. May natutunan akong panibago bilang resulta ng pagdalo ko ngayon sa library program
Higit na Sumasang-ayon

Sang-ayon

Neutral

Hindi Sumasang-ayon

Higit na hindi Sumasang-ayon

7. Ang programang ito ay mahalagang karanasan upang matuto and aking anak(mga).
Higit na Sumasang-ayon

Sang-ayon

Neutral

Hindi Sumasang-ayon

Higit na Hindi Sumasang-ayon

8. Sinubukan o sinadya kong sumubok ng alinmang bagay na bago sa aking anak/mga anak ayon sa impormasyong
natutunan ko sa library program ngayon.
Oo, tiyak

Malamang

Hindi sigurado

Hindi malamang

9. Isasama mo ba ulit ang iyong anak(mga) sa programang ito o sa isang katulad na library program?
Oo

Hindi

Hindi sigurado

10. Sa palagay mo ba inilantad ng programa ang iyong anak(mga) sa mga kasanayan sa pagiging handa sa paaralan?
Oo

Hindi 		

Hindi sigurado

11. Mangyaring magbigay ng higit pang impormasyon sa alinman sa iyong mga kasagutan sa itaas:

