
Parent Survey About Walking and Biking to School  
လ ေးစောေးရပါလသောမိဘမ ောေး သို ို့မဟုတ ်ကရုစိုကပ်ပြုစုသမူ ောေး 

ကလလေးမျျောေး လကျျောင်ေးသ ို ို့ လမ်ေးလလ ျောက်သ ျောေးခြငေ်းန ို့စက်ဘ ေးစ ေးပပ ေးသ ျောေးခြငေ်းတ ို ို့န ို့ပတ်သက်ပပ ေး သငတ် ို ို့ရ ို့ထငခ်မငြ်ျက်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို ို့ သ ရ  လ ိုပါတယ်။ ဤဆျောလ ေး survey က ို ခြည်ို့ရန ်၅-၁၀ မ နစ်ပ  ကကျောပါမယ်။ 

မ သျောေးစိုတ ိုငေ်း သူတ ို ို့ကလလေးတက်လနတ ို့လကျျောငေ်းတစ်လကျျောငေ်းစ မ  ဆျောလ ေးတစ်ြိုက ိုပ  ခြည်ို့လပေးပါ။ လကျျောငေ်းတစ်လကျျောငေ်းမ ျော ကလလေးတစ်လယျောက်ထက်ပ ိုပပ ေးလကျျောငေ်းတက်လနပပ ေး ၊ သူတ ို ို့က ဆျောလ ေးက ို အ မ်သ ို ို့ 

ယူလျောြ ို့ပါက အ ဒ ကလလေးအတ က် ဒ လန ို့ရက်စ  မ  သူ ို့ရ ို့လျောမည်ို့လမ ေးလန ို့အထ  ဆျောလ ေးက ို လကျေးဇူေးခပြုပပ ေး ခြည်ို့လပေးပါ။  

ဤဆျောလ ေးက ို ခြည်ို့ပပ ေးလ င ်သင်ို့ကလလေးခြင်ို့ လကျျောငေ်းသ ို ို့ ခပနပ် ို ို့လပေးပါ သ ို ို့မဟိုတ်  သူ၏ဆရျော/မက ို လပေးပါ။ ကျွှန်ိုပ်တ ို ို့သည် သငတ် ို ို့ခြည်ို့ထျောေးသည်ို့အရျောမျျောေးက ို လ ိုခြ ြုစ ျော ထ နေ်းသ မ်ေးထျောေးမည်ခြစ်ပပ ေး သငတ် ို ို့နျောမည် 

သ ို ို့မဟိုတ် ကလလေး၏နျောမည်က ို ထိုတ်လြျော်လခပျောဆ ိုသ ျောေးမည် မဟိုတ်ပါ။  

ဤဆောလ ေးကိ ုပြည်ို့လပေးသည်ို့အတကွ ်လက ေးဇူေးတငပ်ါတယ။်  

+ CAPITAL LETTERS ONLY – BLUE OR BLACK INK ONLY  အကခရောစော  ေုးအကက ေးပြင်ို့သော - မငပ်ပော သို ို့မဟတု ်မငန်ကပ်ြင်ို့ လရေးပြည်ို့ပါ။ + 

လက ောငေ်းနောမည ်School Name:                   

                                        

 
1. ဤ survey ဆောလ ေးစစတ်မ်ေးကိ ုအမ်ိသို ို့ ယ ူောတဲို့ကလ ေးက ဘယန်စှတ်န်ေးတကလ်နတော ။ဲ    Grade (PK,K,1,2,3…)         

 
2.  ဤ survey ကိ ုအမ်ိသို ို့ ယ ူောတဲို့ကလ ေးက လယောက ်ောေးလ ေး ောေး သို ို့မဟတု ်မိန်ေးကလ ေး ောေး။   Male 

ကျျောေး 

ကျျောေး 

 Female မ        

 
 3.  သငတ်ို ို့၌ သငူယတ်န်ေးမှ ၈ တန်ေးအထ ိလက ောငေ်းတကလ်နတဲို့ကလ ေး ဘယန်စှ်လယောက ်ရိှပါသ ။ဲ                 

 
4.  သငတ်ို ို့အမ်ိနဲ ို့ အန ေးဆ ေုး  street intersection  မ်ေးဆ  ုမ်ေးခွနောမညက် ဘယ ်ိလုခေါ်ပါသ ။ဲ (လမ်ေးဆ ိုလမ်ေးြ နျောမည်န စ်ြိုက ို လရေးပါ။)             

                 and နငှ်ို့                  

 
 box အကကွထ်မှဲော ‘X’ ဟ ုအမှတအ်သောေး ပ်ုပါ။ အမှောေးပပြု ပ်ုမိပါက box တစ်ခု  ေုးကိ ုမငပ်ြင်ို့ အပပည်ို့ပခစ် ိကုပ်ပ ေး သငတ်ို ို့အလပြကိ ုမှန်တဲို့ box မှော ပခစပ်ါ။  

5. သငတ်ို ို့ကလ ေးရဲ ို့လက ောငေ်းက ဘယလ် ောကလ် ေးပါသ ။ဲ                  

 
    Less than ¼ mile  ½ mile up to 1 mile  More than 2 miles            

 
    ¼ mile up to ½ mile  1 mile up to 2 miles  Don’t know  မသ ပါ            

 
 Place a clear ‘X’ inside box. If you make a mistake, fill the entire box, and then mark the correct box. + 

6. သငတ်ို ို့ကလ ေးက ရကလ်တေ်ာလတေ်ာမ ောေးမှော လက ောငေ်းအတကွ ်ဘယ ်ိ ုအသေွာေး/အပပန်  ပ်ုပါသ ။ဲ (column တစ်ြိုအတ က် တစ်ြိုပ  လရ ေးပပ ေး  box က ို  X အမ တအ်သျောေးလိုပ်ပါ။)  

 
    Arrive at school လက ောငေ်းသေွာေး     Leave from schoolလက ောငေ်းပပန် 

 Walk လမ်ေးလလ ျောက်  Walk  လမ်ေးလလ ျောက် 

 
 Bike စက်ဘ ေးစ ေး  Bike  စက်ဘ ေးစ ေး  

 
 School Bus လကျျောငေ်းကျောေးစ ေး  School Bus  လကျျောငေ်းကျောေးစ ေး 

 
 Family vehicle (only children in your family) မ သျောေးစိုက ိုယ်ပ ိုငက်ျောေး   Family vehicle (only children in your family)  မ သျောေးစိုက ိုယ်ပ ိုငက်ျောေး 

 
 Carpool (Children from other families) ကျောေးအတူလပါငေ်းစ ေး  Carpool (Children from other families)  ကျောေးအတူလပါငေ်းစ ေး 

 
 Transit (city bus, subway, etc.) အမျျောေးသ ိုေးလမ်ေးြရ ေး (ဘတ်စ်၊လခမလအျောက်ရထျောေး)  Transit (city bus, subway, etc.) အမျျောေးသ ိုေးလမ်ေးြရ ေး (ဘတ်စ်၊လခမလအျောက်ရထျောေး) 

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

 
+ box အကကွထ်မှဲော ‘X’ ဟ ုအမှတအ်သောေး ပ်ုပါ။ အမှောေးပပြု ပ်ုမိပါက box တစ်ခု  ေုးကိ ုမငပ်ြင်ို့ အပပည်ို့ပခစ် ိကုပ်ပ ေး သငတ်ို ို့အလပြကိ ုမှန်တဲို့ box မှော ပခစပ်ါ။ + 

7.  သငတ်ို ို့ကလ ေးက လက ောငေ်းသေွာေး/ပပန်အတကွ ်ပ ုမှန်အောေးပြင်ို့ ဘယလ် ောက ်ကကောပါသ ။ဲ (column လကျော်လ တစ်ြိုမ ျော အလခြတစ်ြိုပ  လရ ေးပပ ေး  box က ို  X အမ တအ်သျောေးလိုပ်ပါ။) 

 
    Travel time to school လက ောငေ်းသေွာေးသည်ို့ကကောခ ိန်     Travel time from school  လက ောငေ်းမှ ပပန် ောသည်ို့ကကောခ ိန် 

 Less than 5 minutes ၅ မ နစ်လအျောက်  Less than 5 minutes  ၅ မ နစ်လအျောက် 

 
 5 – 10 minutes ၅ - ၁၀ မ နစ်  5 – 10 minutes  ၅ - ၁၀ မ နစ် 

 
 11 – 20 minutes  ၁၁ - ၂၀ မ နစ်  11 – 20 minutes  ၁၁ - ၂၀ မ နစ် 

 
 More than 20 minutes  ၂၀ မ နစ်ထက်ပ ို  More than 20 minutes  ၂၀ မ နစ်ထက်ပ ို 

 
 Don’t know / Not sure မသ ပါ/မလသြျျောပါ  Don’t know / Not sure  မသ ပါ/မလသြျျောပါ 

 
+  + 

   

(မ သျောေးစိုမ  ကလလေးမျျောေးသျော) 

(အခြျောေးမ သျောေးစိုမျျောေးမ  ကလလေးမျျောေး) 

အတနေ်း (မူကက ြု၊သူငယ်တနေ်း၊၁၊၂၊၃၊ ..)  

(မ သျောေးစိုမ  ကလလေးမျျောေးသျော) 

၂ မ ိုငထ်က်ပ ိုလ၀ေး 

ကျျောေး 

၁/၄ မ ိုငထ်က်န  

၁/၄ မ ိုငမ်  ၁/၂ မ ိုငထ် လ၀ေး ၁ မ ိုငမ်  ၂ မ ိုငထ် လ၀ေး 

၁/၂ မ ိုငမ်  ၁ မ ိုငထ် လ၀ေး 

(အခြျောေးမ သျောေးစိုမျျောေးမ  ကလလေးမျျောေး) 

အခြျောေး (စက တ်ဘိုတ်၊စကူတျော၊စက တ်စသည်တ ို ို့ခြင်ို့) 

လက ောငေ်းသို ို့  မ်ေးလ  ောကပ်ပ ေးသေွာေးပခငေ်းနငှ်ို့စကဘ် ေးစ ေးပပ ေးသေွာေးပခငေ်းအလကကောငေ်း မိဘ ဆောလ ေး BURMESE 



 

   +  + 

   8.  ပပ ေးခဲို့တဲို့နစှမှ်ော သင်ို့ကလ ေးက လက ောငေ်းသေွာေး/ပပန်အတကွ ် မ်ေးလ  ောက ်သို ို့မဟတု ်စကဘ် ေးစ ေးြုိ ို့ သင်ို့ထ  ခွင်ို့ပပြုခ ကလ်တောငေ်းြူေးသ ောေး  Yes  No   

 
9. လက ောငေ်းသေွာေးလက ောငေ်းပပန်အတကွ ်သင်ို့ကလ ေးကိ ု ကူက ေးမပါဘ ဲ မ်ေးလ  ောကခုိ်ငေ်းြုိ ို့ သို ို့မဟတု ်စကဘ် ေးစ ေးခုိငေ်းြုိ ို့ ဘယန်စှ်တန်ေးလရောကရ်င ်သငတ်ို ို့ ခွင်ို့ပပြုမ ။ဲ 

        (Select a grade between PK,K,1,2,3…) 
  grade   (or)  

 

I would not feel comfortable at any grade  

 
 box အကကွထ်မှဲော ‘X’ ဟ ုအမှတအ်သောေး ပ်ုပါ။ အမှောေးပပြု ပ်ုမိပါက box တစ်ခု  ေုးကိ ုမငပ်ြင်ို့ အပပည်ို့ပခစ် ိကုပ်ပ ေး သငတ်ို ို့အလပြကိ ုမှန်တဲို့ box မှော ပခစပ်ါ။  

10. လက ောငေ်းသေွာေးလက ောငေ်းပပန်အတကွ ်သင်ို့ကလ ေးကိ ု  မ်ေးလ  ောကခုိ်ငေ်း သို ို့မဟတု ်

စကဘ် ေးစ ေးခုိငေ်းြုိ ို့ ခွင်ို့ပပြုရန် သို ို့မဟတု ်ခွင်ို့မပပြုရန် လအောကလ်ြေ်ာပပပါ မညသ်ည်ို့အရောက 

သင်ို့ဆ ေုးပြတခ် ကက်ိ ုသကလ်ရောကလ်စပါသ ။ဲ (သက်ဆ ိုငသ်ည်ို့အရျောမျျောေးက ို လရ ေးပါ။) 

11.  ဤပပဿနောက လပပောငေ်း သဲေွာေး သို ို့မဟတု ်တိေုးတက ်ောခဲို့ပါက လက ောငေ်းသေွာေး/ပပန် 

အတကွ ်သင်ို့ကလ ေးကိ ု  မ်ေးလ  ောကခုိ်ငေ်း သို ို့မဟတု ်စကဘ် ေးစ ေးခုိငေ်းမှော ောေး။ 

(စျောလကကျောငေ်းတစ်လကကျောငေ်းလ င ်တစ်ြိုလရ ေးပပ ေး  box က ို  X ခြင်ို့ အမ တ်အသျောေးခပြုလိုပ်ပါ။) 

 
  My child already walks or bikes to/from school 

 
 Distance    အက ျောအလ၀ေး   Yes  No  Not Sure မလသြျျော    

 
 Convenience of driving ကျောေးလမျောငေ်း အဆငခ်ပမှု                            Yes  No  Not Sure  မလသြျျော    

 
 Time အြျ န်  Yes  No  Not Sure  မလသြျျော    

 
 Child’s before or after-school activities ကလလေး၏လကျျောငေ်းမတက်ြင/်ဆင်ေးြျ နလ်ှုပ်ရ ျောေးမှု   Yes  No  Not Sure  မလသြျျော    

 
 Speed of traffic along route လကျျောငေ်းသ ျောေးလကျျောငေ်းခပနလ်မ်ေးတလလ ျောက်မ  ယျောဥ်မျျောေး၏အရ  နန်ှုနေ်း  Yes  No  Not Sure  မလသြျျော    

 
 Amount of traffic along route လကျျောငေ်းသ ျောေးလကျျောငေ်းခပနလ်မ်ေးတလလ ျောက်မ  ယျောဥ်အလရအတ က်  Yes  No  Not Sure  မလသြျျော    

 
 Adults to walk or bike with လူကက ေးခြင်ို့ လမ်ေးလလ ျောက်ခြင်ေး သ ို ို့မဟိုတ် စက်ဘ ေးစ ေးခြငေ်း  Yes  No  Not Sure  မလသြျျော    

 
 Sidewalks or pathways လူသ ျောေးစင်္ကြံ လမ်ေးလကကျောင်ေး  Yes  No  Not Sure  မလသြျျော    

 
 Safety of intersections and crossings လမ်ေးဆ ိုမျျောေး သ ို ို့မဟိုတ် လမ်ေးခြတ်ကူေးခြင်ေး လ ိုခြြုမှု  Yes  No  Not Sure  မလသြျျော    

 
 Crossing guards လကျျောငေ်းတက်/ဆငေ်းြျ န် လမ်ေးခြတ်ကူေးရန ်ကူည လပေးလသျောယျောဥ်ထ နေ်းအလစျောင်ို့  Yes  No  Not Sure  မလသြျျော    

 
 Violence or crime အကကမ်ေးြက်မှု သ ို ို့မဟိုတ် မှုြငေ်း  Yes  No  Not Sure  မလသြျျော    

 
 Weather or climate ရျောသ ဥတို သ ို ို့မဟိုတ် မ ိုေးလလ၀သအလခြအလန  Yes  No  Not Sure  မလသြျျော    

 

+ box အကကွထ်မှဲော ‘X’ ဟ ုအမှတအ်သောေး ပ်ုပါ။ အမှောေးပပြု ပ်ုမိပါက box တစ်ခု  ေုးကိ ုမငပ်ြင်ို့ အပပည်ို့ပခစ် ိကုပ်ပ ေး သငတ်ို ို့အလပြကိ ုမှန်တဲို့ box မှော ပခစပ်ါ။  

12.  လက ောငေ်းသေွာေးလက ောငေ်းပပန်အတကွ ်သင်ို့ကလ ေးကိ ု  မ်ေးလ  ောကခုိ်ငေ်းရန် သို ို့မဟတု ်စကဘ် ေးစ ေးခုိငေ်းရန် သင်ို့ကိ ုဘယလ် ောက ်အောေးတကလ်စ (သို ို့) စိတပ် ကလ်စပါသ ။ဲ 

 
  Strongly Encourages       Encourages  Neither လ ိုေး၀ဘ   Discourages  Strongly Discourages 

 13.  လက ောငေ်းသေွာေးလက ောငေ်းပပန်အတကွ ်သင်ို့ကလ ေးကိ ု  မ်ေးလ  ောကခုိ်ငေ်း သို ို့မဟတု ်စကဘ် ေးစ ေးခုိငေ်းပါက ဘယလ် ောက ်လပ ေ်ာစရောလကောငေ်းမ ။ဲ 

 
  Very Fun လပ ျော်စရျောလကျောငေ်း  Fun  လပ ျော်စရျောလကျောငေ်း  Neutral အလယ်အလတ်  Boring ပျငေ်းစရျောလကျောငေ်း  Very Boring  အရမ်ေးပျငေ်းစရျောလကျောင်ေး 

 14.  လက ောငေ်းသေွာေးလက ောငေ်းပပန်အတကွ ်သင်ို့ကလ ေးကိ ု  မ်ေးလ  ောကခုိ်ငေ်းြုိ ို့ သို ို့မဟတု ်စကဘ် ေးစ ေးခုိငေ်းပါက က န်ေးမောလရေးအတကွ ်ဘယလ် ောကည် ညွှတလ်စမ ။ဲ 

 
  Very Healthy ကျနေ်းမျောလစ  Healthyကျနေ်းမျောလစ  Neutral အလယ်အလတ်  Unhealthyကျနေ်းမျောလရေး  Very Unhealthy  

 

+ box အကကွထ်မှဲော ‘X’ ဟ ုအမှတအ်သောေး ပ်ုပါ။ အမှောေးပပြု ပ်ုမိပါက box တစ်ခု  ေုးကိ ုမငပ်ြင်ို့ အပပည်ို့ပခစ် ိကုပ်ပ ေး သငတ်ို ို့အလပြကိ ုမှန်တဲို့ box မှော ပခစပ်ါ။ + 

15. သငရဲ် ို့ပညောအရညအ်ခ ငေ်း  

 
 Grades 1 through 8 (Elementary)   College 1 to 3 years (Some college or technical school)  

 
 Grades 9 through 11 (Some high school)   College 4 years or more (College graduate)  

 
 Grade 12 or GED (High school graduate)  Prefer not to answer မလခြြျငပ်ါ။ 

 
16. Please provide any additional comments below. အပခောေးလနောကထ်ပ် ထငပ်မငခ် ကက်ိ ုလက ေးဇူေးပပြု၍  လအောက၌် လြေ်ာပပပါ။ 

                                        

                                        

                                        

                                        
 

(မူကက ြု၊သူငယ်တနေ်း၊၁၊၂၊၃၊.. အတ ငေ်းမ  အတန်ေးက ို လရ ေးပါ) ဘယ်န စ်တနေ်းလရျောက်လရျောက် ကျွန်ိုပ် စ တ်မြျဘူေး။ 

အလ န ်ကျနေ်းမျောလရေးထ ြ ိုက်လစ 

စ တ်ပျက် အလ န ်စ တ်ပျက် အလ နအ်ျောေးတက်လစ အျောေးတက်လစ 

ထ ြ ိုက်လစ 

လကျောလ ပ် ၁ - ၃ န စ်အထ တက်ြူေး (လကျောလ ပ် သ ို ို့မဟိုတ်  နည်ေးပညျောလကျျောငေ်းတက်ြူေး) 

လကျောလ ပ် ၄ န စ် သ ို ို့မဟိုတ် ၄ငေ်းအထက် (လကျောလ ပ်ဘ  ွဲ့ရ) 

၁ တနေ်းမ  ၈ တနေ်းအထ  (အလခြြ မူလတနေ်း) 

၉ တနေ်းမ  ၁၁ တနေ်းအထ  (အထက်တန်ေးတက်ြူေး) 

၁၂ တနေ်း သ ို ို့မဟိုတ် ဂျ အ ေးဒ  (အထက်တနေ်းလကျျောငေ်းလအျောငလ်က်မ တ်ရ) 

လကျျောငေ်းသ ျောေး/ခပနအ်တ က် လမ်ေးလလ ျောက်ပပ ေး (သ ို ို့) စက်ဘ ေးစ ေးပပ ေး သ ျောေးပါတယ် 


