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Հարցաշար տարրական դպրոցի համար  

2020-2021 ուսումնական տարի  

Այս հարցաշարը ձեր դպրոցի և առողջության վերաբերյալ ձեր փորձի մասին հարցեր է 

տալիս: Այն նաև հարցնում է տանից սովորելու և դպրոցական աշխատանքները կատարելու 

ձեր փորձի մասին, եթե շաբաթվա ամեն օր անձամբ չեք գնում դպրոց: 

 

Այս հետազոտությունը կամավոր հիմունքով է: Պարտադիր չէ լրացնել այս հարցաշարը, 

բայց հուսով ենք, որ կանեք: Մենք ձեր օգնության կարիքն ունենք։   

 
Ձեր պատասխանները կօգնեն մեզ բարելավել ձեր դպրոցը: 
 
Մի գրեք ձեր անունը այս ձևաթղթի կամ պատասխանի թերթիկի վրա: Ձեզնից բացի ոչ ոք չի 

իմանա ձեր պատասխանների մասին: 

Խնդրում ենք յուրաքանչյուր հարցի համար միայն մեկ պատասխան ընտրել պատասխանների 

թերթիկի վրա: Լցրեք կլորակները կոկիկորեն # 2 մատիտով: Խնդրում ենք, մի գրեք 

հարցաթերթիկի վրա: 
 

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ յուրաքանչյուր հարցը: Յուրաքանչյուր հարցի համար 

պատասխանների թերթիկի վրա նշեք միայն մեկ պատասխան: 
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Շնորհակալություն այս հարցաշարը լրացնելու համար: 
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Ձեր դպրոցական դասացուցակը 
 

Այս տարի որոշ աշակերտներ վերադարձել են իրենց դպրոցներ՝ սովորելու ֆիզիկական 
ներկայությամբ: Որոշ աշակերտներ սովորում են տանից և ընդհանրապես չեն գնում դպրոց 

և որոշ աշակերտներ սովորում են երկու տարբերակի համադրությամբ։  
 
1. Ներքոհիշյալներից ո՞րն է լավագույնս նկարագրում ձեր դպրոցական դասացուցակին անցած 30 

օրվա ընթացքում։ 

A) Ես դպրոցում եմ գտնվել ամբողջ օրվա ընթացքում` երկուշաբթիից ուրբաթ: [Դպրոցում 

ֆիզիկական ներկայության մոդել] 

B) Ես շաբաթվա բոլոր օրերին ամբողջ օրը կամ մեծ մասամբ ամբողջ շաբաթ մասնակցել եմ 

դասերին տանից և անձամբ չեմ գնացել դպրոց: [Հեռավար ուսուցման մոդել] 

C) Ես ամբողջ օրը անձամբ  դպրոց էի գնում շաբաթվա որոշ օրերին, և շաբաթվա որոշ 

օրերին տանից էի մասնակցում դասերին: [Հիբրիդային մոդել]  

D) Ես անձամբ դպրոց եմ գնացել օրվա կեսը և օրվա երկրորդ կեսին տանից եմ մասնակցել 
դասերին՝ շաբաթվա բոլոր կամ որոշ օրերին: [Հիբրիդային մոդել] 

 

2. Դուք իգական թե՞ արական սեռին եք պատկանում։ 

A) Իգական 

B) Արական 
 

3. Ո՞ր դասարանում եք սովորում։ 

A) 3-րդ 

B) 4-րդ 

C) 5-րդ 

D) 6-րդ 
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4. Այսօր առավոտյան նախաճաշե՞լ եք։ 

A) Ոչ 

B) Այո 
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5. Անցած 7 օրերին քանի՞ անգամ եք 20 րոպե կամ ավելի մարզվել, պարել կամ սպորտով զբաղվել: 

A) 0 օր 

B) 1 օր 

C) 2 օր 

D) 3 օր 

E) 4 օր  

F) 5 օր 

G) 6 օր 

H) 7 օր 
 

6. Անցած 7 օրերի ընթացքում  քանի՞ օրն եք հեռախոսով, համակարգչով կամ պլանշետով (iPad) խոսել 
ընկերներիդ հետ։ 

A) 0 օր 

B) 1 օր 

C) 2 օր 

D) 3 օր 

E) 4 օր 

F) 5 օր 

G) 6 օր 

H) 7 օր 
 

7. Ժամը քանիսի՞ն եք անկողին գնացել քնելու անցյալ գիշեր։ 

A) Նախքան երեկոյան ժ․ 7-ը 

B) 7:00–7:59-ը 

C) 8:00–8:59-ը 

D) 9:00–9:59-ը 

E) 10:00–10:59-ը 
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F) 11:00–11:59-ը 

G) Կեսգիշերին՝ ժ. 12:00-ից հետո 
 

8. Ժամը քանիսի՞ն եք արթնացել այսօր առավոտյան։ 

A) Նախքան առ․ ժ․ 5-ը 

B) 5:00–5:59-ը 

C) 6:00–6:59-ը 

D) 7:00–7:59-ը 

E) 8:00–8:59-ը 

F) 9:00–9:59-ը 

G) 10:00–10:59-ը 

H) ժ․ 11:00-ից հետո 
 



 

Հեռավար հիմնական հարցաշար 

California Healthy Kids Survey  ©2020 CA Dept. of Ed.  Elementary School Questionnaire 
Version ES01 – Fall 2020‐Spring 2021    Remote Core Module 

~ 7 ~  

Հաջորդ հարցերի խումբը վերաբերում է  տանից դասերին մասնակցելու ձեր 
փորձին։ 

 
Տանից դասերին մասնակցել նշանակում է անձամբ դպրոց գնալու և այնտեղ սովորելու և 

հանձնարարությունները կատարելու փոխարեն դուք կատարում եք ձեր դպրոցական 
աշխատանքները և սովորում եք տանից: 

 
 
9. Անցած 30 օրերի ընթացքում միջինը շաբաթվա քանի՞ օրն եք տանից մասնակցել դասերին ամբողջ 

դպրոցական օրով: 

A) 0 օր 

B) 1 օր 

C) 2 օր 

D) 3 օր 

E) 4 օր 
F) 5 օր 

 

10. Շաբաթվա օրերին միջինը ձեր օրվա ո՞ր մասն եք ծախսել տնից սովորելու և դպրոցական 
աշխատանքները կատարելու վրա:  

A) 1 ժամից քիչ 

B) 1-2 ժամ 

C) 2-3 ժամ 

D) 3-4 ժամ 

E) 4-5 ժամ 

F) 5 ժամից ավել 
 
11. Այսօր ժամը քանիսի՞ն եք սկսել դպրոցական աշխատանքները տանից։ 
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A) Նախքան առավոտյան ժ․  7:00-ը 

B) Ժ․ 7:00–7:59-ը 

C) Ժ․ 8:00–8:59-ը 

D) 9:00–9:59-ը 

E) 10:00–10:59-ը 

F) 11:00–11:59-ը 

G) Կեսօրին՝ ժ․ 12-ին կամ ավելի ուշ 
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12. Անցյալ շաբաթվա ընթացքում քանի՞ օր եք տնից մասնակցել առցանց դասի, որում ձեր ուսուցիչը 
համակարգչի, հեռախոսի կամ պլանշետի (iPad) միջոցով խոսում էր աշակերտների հետ:  

A) 0 օր 

B) 1 օր 

C) 2 օր 

D) 3 օր 

E) 4 օր 

F) 5 օր 
 
 

13. Անցած 30 օրվա ընթացքում որքա՞ն հաճախ որևէ պատճառով չեք մասնակցել հեռավար ուսուցման 
դասերին լրիվ օրը:  

A) Անցած 30 օրվա ընթացքում տանից անցկացվող դասերից ոչ մի օր չեմ բացակայել։ 

B) 1 օր 

C) 2 օր 

D) 3 կամ ավելի օրեր 
 
 

14. Տանից կատարած դպրոցական աշխատանքները հետաքրքրու՞մ են քեզ։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
 

15. Ուսուցիչները կամ այլ չափահասներ ձեր դպրոցից հետաքրքիր աշխատանքներ տրամադրու՞մ են ձեզ, 
մինչ տանից եք սովորում։ 
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A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
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Հաջորդ հարցերը դպրոցում մարդկանց հետ ձեր հարաբերությունների և ձեր 
ուսման փորձի մասին են: 

 
16. Ձեր դպրոցի ուսուցիչներն ու մյուս չափահասները տեղեկանու՞մ են, թե ինչպես եք։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 

17. Դպրոցի ուսուցիչներն ու մյուս չափահասները հոգ տանու՞մ են ձեր մասին։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
18. Դպրոցում ուսուցիչներն ու ուրիշ չափահասները ասու՞մ են, որ դուք լավ աշխատանք եք կատարել: 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

E) Այո, մեծ մասամբ 

C) Այո, միշտ 
 
19. Դպրոցում  ուսուցիչներն ու մյուս չափահասները ձեզ հարցնու՞մ են, թե ինչ գաղափարներ 

ունեք: 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 
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C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
20. Ձեր ուսուցիչները հարցու՞մ են ձեզ, թե ինչի մասին եք ուզում սովորել:  

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
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21. Որքա՞ն լավ եք կատարում ձեր դպրոցական աշխատանքը: 

A) Ես լավագույն աշակերտներից մեկն եմ 

B) Ավելի լավ, քան աշկերտների մեծ մասը 

C) Համարյա մյուսների նման 

D) Ոչ այնքան լավ, որքան մյուսները 
 
22. Դպրոցում ուսուցիչներն ու մյուս չափահասները լսու՞մ են, երբ ասելիք ունեք։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
23. Դպրոցում ուսուցիչներն ու մյուս չափահասները հավատու՞մ են, որ կարող եք լավ գործ կատարել։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
24. Դպրոցում ուսուցիչներն ու մյուս չափահասները ջանք ներդնու՞մ են, որ ձեզ լավ ճանաչեն։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 

 

25. Դպրոցում ուսուցիչներն ու մյուս չափահասները ուզու՞մ են, որ հնարավորինս լավ անես ամեն ինչ։ 

A) Ոչ, երբեք 
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B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
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26. Does your school teach students to understand how other students think and feel? 

Ձեր դպրոցը սովորեցնու՞մ է աշակերտներին հասկանալ, թե ինչպես են այլ աշակերտներ մտածում և 
զգում: 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
27. Դուք ավարտու՞մ եք բոլոր դպրոցական աշխատանքները։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 

28. Շարունակու՞մ եք աշխատել և աշխատել ձեր դպրոցական հնձնարարությունների վրա, մինչև դրանք 
ճիշտ անեք: 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
29. Դուք շարունակու՞մ եք աշխատել դպրոցական հանձնարարությունների վրա, նույնիսկ երբ դա 

իսկապես դժվար է ձեզ համար։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 
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D) Այո, միշտ 
 

30. Անցած 30 օրվա ընթացքում,  երեխաները տարածե՞լ են չարախոսություններ, ստեր, կամ վիրավորական 

նկարներ ձեր մասին՝ առցանց, սոցիալական ցանցերում կամ բջջային հեռախոսի միջոցով: 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
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Այս հաջորդ հարցերի խումբը վերաբերում է այն բանին, թե ինչպես եք ձեզ 
զգացել անցած 30 օրվա ընթացքում: Խնդրում ենք ընտրել այն պատասխանը, 

որը լավագույնս է ձեզ համապատասխանում: 
 

31. Եթե փորձեք, կարո՞ղ եք շատ բաներ անել: 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 

32. Դուք լավ և ուրախ ե՞ք զգում ձեզ։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 

33. Դուք փորձում ե՞ք լուծել ձեր խնդիրները։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 

 
34. Կա՞ն շատ բաներ, որ դուք լավ եք կատարում։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 
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C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 

 
35. Դուք ձեզ տխու՞ր եք զգում։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
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36. Գիտե՞ք ուր գնալ օգնություն դիմելու համար, երբ խնդիր ունեք։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
37. Փորձո՞ւմ եք լուծել ձեր խնդիրները՝  խոսելով կամ գրելով դրանց մասին: 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
38. Երբ օգնության կարիք ունեք, գտնու՞մ եք մեկին՝ նրա հետ այդ մասին խոսելու համար: 

A) Ոչ, երբեքr 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
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Մի քանի հարց ձեր տան վերաբերյալ։ 
 
39. Ձեր ծնողը կամ տան այլ չափահասը հոգ տանու՞մ են ձեր դպրոցական աշխատանքների համար։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
40. Ձեր ծնողը կամ տան այլ չափահասը հավատու՞մ են, որ կարող եք գործը լավ կատարել: 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
41. Ծնողը կամ տան այլ չափահասը ուզու՞մ է, որ ուժերիդ ներածի առավելագույնը կատարես։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
42. Ծնողը կամ տան այլ չափահասը հարցնու՞մ է,  թե արդյոք կատարել ես դպրոցական 

աշխատանքներդ։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 
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D) Այո, միշտ 
 
43. Ծնողը կամ տանը այլ չափահաս ստուգու՞մ է քո դպրոցական աշխատանքները։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
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44. Ծնողը կամ տան այլ չափահաս քեզ հարցնու՞մ են դպրոցի մասին։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
 
45. Ծնողը կամ տան այլ չափահասը քեզ հարցնու՞մ են գնահատականներիդ մասին։ 

A) Ոչ, երբեք 

B) Այո, երբեմն 

C) Այո, մեծ մասամբ 

D) Այո, միշտ 
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Խնդրում ենք ասել, թե որքանո՞վ է ճիշտ յուրաքանչյուր պնդումը ձեզ մասին վերջին 30 
օրվա համար։ 

 

46. Ես հասակակից ընկեր ունեմ, ով իսկապես հոգ է տանում իմ մասին: 

A) Բոլորովին ճիշտ չի 

B) Մասամբ ճիշտ է 

C) Բավականին ճիշտ է 

D) Շատ ճիշտ է 
 
47. Ես հասակակից ընկեր ունեմ, ով օգնում է ինձ, երբ դժվարանում եմ: 

A) Բոլորովին ճիշտ չի 
B) Մասամբ ճիշտ է 

C) Բավականին ճիշտ է 

D) Շատ ճիշտ է 

 
48. Ես հասակակից ընկեր ունեմ ունեմ, ով ինձ հետ խոսում է իմ խնդիրների մասին: 

A) Բոլորովին ճիշտ չի 

B) Մասամբ ճիշտ է 

C) Բավականին ճիշտ է 

D) Շատ ճիշտ է 

 


