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2020-ലെ രക്ഷാകർതൃ അഭിപ്രായ സർവ്വേയിവ്വെക്ക് സവാഗതം 

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവവറ്റുന്നതിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കമ്മയൂണിറ്റി 
എത്തമാത്തം മികവ് പുലർത്തുന്നു എന്നതിന്ടറ സൂചകമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ 

ര്ക്ഷിതാക്കളും പര്ിപാലകര്ും ത്പകെിപ്പിക്കുന്ന അഭിത്പായങ്ങൾ.  

സ്കൂളിന്ടറ നിലവാര്ം ടമച്ചടപ്പെുത്താൻ സർവേ ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപവയാഗിക്കും. 
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലത്പാപ്തി ടമച്ചടപ്പെുത്താനുള്ള ഗവവഷണത്തിനായി വിദ്യാഭയാസ 

- പര്ിശ്ീലന വകുപ്പ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉപവയാഗിക്കുകയാണ് ടചയ്യുക. 

ഈ സർവേയിൽ ത്പതികര്ണം നൽകുന്ന, നിങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള വിവര്ം തികച്ചും 
ര്ഹസയമായി സൂക്ഷിക്കും. വിദ്യാഭയാസ - പര്ിശ്ീലന വകുപ്പിന്ടറ വപര്ിലാണ് ORIMA 

റിവസർച്ച് ഈ സർവേ നെത്തുന്നത്. 1988-ടല സവകാര്യതാ ആക്റ്റിന് കീഴിൽ വര്ുന്ന 

ഓസ്വത്െലിയൻ സവകാര്യതാ തത്തവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശ്ങ്ങവളാട് 

ORIMA റിവസർച്ച് ആദ്ര്വ് പുലർത്തുകയും അവ അംഗീകര്ിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. 
ബാധകമായ സ്വറ്ററ്റ് ആന്് ടെറിട്ടറി ര്ൂപീകര്ിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് പുറവമ, 2014-ടല 

സവകാര്യതാ (മാർക്കറ്റ് ആന്് വസാഷയൽ റിവസർച്ച്) വകാഡിനും അനുസൃതമായാണ് 

ORIMA റിവസർച്ച് ത്പവർത്തിക്കുന്നത്. ORIMA-യുടെ പൂർണ്ണമായ സവകാര്യതാ നയം 
വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുടചയ്യുക. (ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് മാത്തം). 

നിർവ്വേശങ്ങൾ 

 ഉത്തര്ം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓവര്ാ വചാദ്യവും ത്ശ്ദ്ധാപൂർേം വായിക്കുക 

 നിങ്ങൾ നൽകാൻ ആത്ഗഹിക്കുന്ന ഉത്തര്ടത്ത കുറിക്കുന്ന സ്ടകയിലിടല ഓപ്ഷൻ 

തിര്ടെെുക്കുക. ഉദ്ാഹര്ണമായി, മാലിനയ നിവക്ഷപം നിവര്ാധിക്കണം 
എന്നതിവനാട് നിങ്ങൾ വയാജിക്കുന്നുടവങ്കിൽ ചുവടെ ടകാെുത്തിര്ിക്കുന്നത് വപാടല, 

‘വയാജിക്കുന്നു’ എന്നത് തിര്ടെെുക്കാം. 
➢  ‘വയാജിക്കുകവയാ വിവയാജിക്കുകവയാ ടചയ്യുന്നിലല’ എന്ന ഓപ്ഷൻ 

തിര്ടെെുവക്കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉവേശ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമാനയ സവഭാവവമാ 
സമ്മിത്ശ് സവഭാവവമാ ത്പതിഫലിപ്പിവക്കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ മാത്തമാടണന്ന് 
ഓർമ്മിക്കുക. സ്ഥിര്മായ ഒര്ു ത്പതികര്ണമായി അത് തിര്ടെെുക്കര്ുത്. 

 

ശ്ക്തമായി 
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ന്നു 

 

ശ്ക്തമായി 
വയാജിക്കു
ന്നു 

മാലിനയ നിവക്ഷപം 
നിവര്ാധിക്കണം           
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നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠനടെ കുറിച്ച് 

ഇനിപ്പറയുന്ന ത്പസ്താവനകൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ/കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭയാസത്തിന്ടറ 

വയതയസ്ത തലങ്ങൾ വിശ്ദ്ീകര്ിക്കുന്നു. 
ഓവര്ാ ത്പസ്താവനടയ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ശ്ര്ിയായി വതാന്നുന്ന വബാക്സ് 

തിര്ടെെുക്കുന്നതിലൂടെ അതിവനാട് നിങ്ങൾ എത്തമാത്തം വയാജിക്കുകവയാ 
വിവയാജിക്കുകവയാ ടചയ്യുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. 

2020-ടല അനുഭവങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ത്പതികര്ണം നൽകുക, ഒപ്പം ഈ സ്കൂളിൽ 

പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുട്ടികടള സംബന്ധിച്ച് പലവപ്പാഴും വതാന്നാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ 

പര്ിഗണിക്കുകയും ടചയ്യുക. ത്പസക്തമായ എലലാ ത്പസ്താവനകളും ‘എന്ടറ കുട്ടിയ്ക്ക്’ 
അടലലങ്കിൽ ‘എന്ടറ കുട്ടികൾക്ക്’ ബാധകമായത് എന്ന തര്ത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്. 

  

1.സ ്കൂളിടെ പഠനം എന ടെ കുട്ടി 

ആസവദിക്കുന്നു 

My child enjoys the learning they do at school 

2.ഈ സ്കൂൾ എന്ടറ കുട്ടിയ്ക്ക് 
ആദ്ര്പൂർണ്ണമായ പര്ിഗണന നൽകുന്നു 

This school treats my child with respect 

3.പുതിയ അദ്ധയയന വർഷത്തിടല 

ടലവലുമായി ടപാര്ുത്തടപ്പൊൻ എന്ടറ 

കുട്ടിയ്ക്ക് പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 

My child has been supported this year to adjust to 

his/her new year level 

4.സ്കൂളിൽ എന്ടറ കുട്ടിക്ക് സുര്ക്ഷിതതവം 
അനുഭവടപ്പെുന്നു 

My child feels safe at school 

5.ഭീഷണിടപ്പെുത്തുന്ന ടപര്ുമാറ്റങ്ങൾ 

വനര്ിൊൻ സ്കൂളിൽ വച്ച് വനെിയ 

വവദ്ഗ്ദ്ധദ്ധയത്തിലും ത്പാവയാഗിക 

പാഠങ്ങളിലും എന്ടറ കുട്ടിയ്ക്ക് 
ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് 

My child feels confident about the skills and 

strategies they have learnt at school to address 

bullying behaviours 

6.സ്കൂളിടല മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ടറ 

കുട്ടിടയ അംഗീകര്ിക്കുന്നു 
My child feels accepted by other students at school 

7.ഉത്തര്വാദ്ിത്ത വബാധം വികസിപ്പിക്കാൻ 

എന്ടറ കുട്ടിക്ക് ഈ സ്കൂൾ അവസര്ം 
ത്പദ്ാനം ടചയ്യുന്നു 

This school provides opportunities for my child to 

develop a sense of responsibility 

8.ഈ സ്കൂളിന്ടറ അക്കാദ്മിക നിലവാര്ം 
എന്ടറ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ വതാതിൽ 

ടവലലുവിളി ഉയർത്തുന്നു 

The academic standards at this school provide 

adequate challenge for my child 

9.പഠനം ത്പയാസകര്മാവുവമ്പാഴും 
സ്ഥിവര്ാത്സാഹം പുലർത്താൻ ഈ സ്കൂൾ 

എന്ടറ കുട്ടിയ്ക്ക് വത്പാത്സാഹനം നൽകുന്നു 

This school encourages my child to persist when 

learning is difficult 

10.ക്ലാസ്സിടല പഠന ത്പവർത്തനങ്ങളുമായി 
ബന്ധടപ്പട്ട് സവന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾ 

വികസിപ്പിക്കാൻ എന്ടറ കുട്ടിക്ക് 
കഴിയുന്നു 

My child can explore their own interests when it is 

related to their class work 
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11.എന്ടറ കുട്ടി അെുത്തിടെ സ്കൂളിൽ 

ഭീഷണിടപ്പെുത്തലിന് 

വിവധയനായി/വിവധയയായി 

My child has been bullied recently at school 

12.തീര്ുമാനങ്ങൾ എെുക്കാനും ത്പശ്നങ്ങൾ 

പര്ിഹര്ിക്കാനും ഈ സ്കൂൾ എന്ടറ 

കുട്ടിക്ക് അവസര്ങ്ങൾ ത്പദ്ാനം ടചയ്യുന്നു 

This school provides opportunities for my child to 

make decisions and solve problems 

13.ഈ സ്കൂൾ എന്ടറ കുട്ടിയുടെ 
താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുകൾക്കും 
ഇണങ്ങിയ വയതയസ്തമായ പര്ിപാെികൾ 

നെത്തുന്നു 

This school provides diverse programs for my 

child’s interests and abilities 

14.ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താൻ ഈ സ്കൂൾ 

എന്ടറ കുട്ടിയ്ക്ക് അവസര്ം ത്പദ്ാനം 
ടചയ്യുന്നു  

The school provides my child with opportunities to 

build his/her confidence 

15.സ്കൂൾ ആക്റ്റിവിറ്റികളിൽ പടങ്കെുക്കാൻ 

ഈ സ്കൂൾ എന്ടറ കുട്ടിയ്ക്ക് അവസര്ം 
ത്പദ്ാനം ടചയ്യുന്നു 

This school gives my child opportunities to 

participate in school activities 

16.ഗൃഹപാഠങ്ങളും സ്കൂൾ പാഠയ 
ത്പവർത്തനങ്ങളും മാവനജുടചയ്യാൻ 

സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഓർഗവനവസഷണൽ വവദ്ഗ്ദ്ധധയം എന്ടറ 

കുട്ടിടയ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് 

My child is taught organisational skills to help 

him/her with managing homework and schoolwork 

load 

17.എന്ടറ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭയാസത്തിൽ 

പടങ്കെുക്കാനുള്ള അവസര്ം ഈ സ്കൂൾ 

എനിക്ക് നൽകുന്നു 

This school gives me opportunities to participate in 

my child’s education 

18.എന്ടറ കുട്ടിയ്ക്ക് ഈ സ്കൂൾ നലല 
നിലവാര്ത്തിലുള്ള വിദ്യാഭയാസം നൽകുന്നു 
എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് 
ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് 

I feel confident that this school provides a good 

standard of education for my child 

 

ഈ സ് കൂളിടെ അദ്ധ്യാപകടെ കുറിച്ച് 

 

ഇനിപ്പറയുന്ന ത്പസ്താവനകൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ/കുട്ടികളുടെ അദ്ധയാപകടര് 

സംബന്ധിച്ച വയതയസ്ത തലങ്ങൾ വിശ്ദ്ീകര്ിക്കുന്നു. 
ഓവര്ാ ത്പസ്താവനടയ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ശ്ര്ിയായി വതാന്നുന്ന വബാക്സ് 

തിര്ടെെുക്കുന്നതിലൂടെ അതിവനാട് നിങ്ങൾ എത്തമാത്തം വയാജിക്കുകവയാ 
വിവയാജിക്കുകവയാ ടചയ്യുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. 

2020-ടല അനുഭവങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ത്പതികര്ണം നൽകുക, ഒപ്പം ഈ സ്കൂളിൽ 

പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അദ്ധയാപകടന/അദ്ധയാപികടയ അടലലങ്കിൽ 

അദ്ധയാപകടര് സംബന്ധിച്ച് പലവപ്പാഴും വതാന്നാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ പര്ിഗണിക്കുകയും 
ടചയ്യുക. 
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19.പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ധയാപകർ 

ഉത്സാഹവും വപാസിറ്റീവായ സമീപനവും 
പുലർത്തുന്നു 

Teachers are enthusiastic and positive about teaching 

20.ഈ സ്കൂളിൽ അദ്ധയാപകര്ും 
ര്ക്ഷിതാക്കളും തമ്മിൽ ഫലത്പദ്മായ 

പര്സ്പര്വിനിമയം നിലനിൽക്കുന്നു 

There is effective two-way communication between the 

teachers and parents at this school 

21.ആവശ്യമുള്ളവപ്പാൾ എന്ടറ കുട്ടിയ്ക്ക് 
പഠനത്തിനായി അദ്ധയാപകര്ിൽ നിന്ന് 
അധിക സഹായം ലഭിക്കുന്നു 

My child gets extra help with learning from teachers 

when needed 

22.എന്ടറ കുട്ടി അവന്ടറ അടലലങ്കിൽ 

അവളുടെ കഴിവിന്ടറ പര്മാവധി 
വിനിവയാഗിക്കുന്നതിൽ ഈ സ്കൂളിടല 

അദ്ധയാപകർ ത്പതീക്ഷ പുലർത്തുന്നു 

Teachers at this school expect my child to do his/her 

best 

23.എന്ടറ കുട്ടിയുടെ പുവര്ാഗതിടയ കുറിച്ച് 
അദ്ധയാപകർ കൃതയമായ ഇെവവളയിൽ 

എവന്നാട് ആശ്യവിനിമയം നെത്തുന്നു 

Teachers communicate with me often enough about my 

child’s progress 

24.അദ്ധയാപകർ ഉപവയാഗത്പദ്മായ 

ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുകയും എന്ടറ 

കുട്ടിയുടെ പഠനാവശ്യങ്ങവളാട് 

ത്പതികര്ിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു 

Teachers provide useful feedback and respond to the 

learning needs of my child 

25.എന്ടറ കുട്ടിടയ വിലയിര്ുത്തുന്നത് 

എങ്ങടനയാടണന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു 
I understand how my child is assessed 

26.പഠനത്പവർത്തനത്തിൽ കുട്ടികടള 

പങ്കാളികളാക്കുന്നതിൽ അദ്ധയാപകർ മികവ് 

പുലർത്തുന്നു 

The teachers are very good at making learning 

engaging 

27.പഠിക്കാൻ അദ്ധയാപകര്ിൽ നിന്ന് 
ത്പവചാദ്നം ലഭിക്കുന്നതായി എന്ടറ 

കുട്ടിയ്ക്ക് വതാന്നുന്നു 

My child feels motivated by his/her teachers to learn 

28.വപാസിറ്റീവായ ടപര്ുമാറ്റത്തിന്ടറ 

മാതൃകയാണ് ഈ സ്കൂളിടല അദ്ധയാപകർ 

Teachers at this school model positive behaviour 

 

നമ്മുടെ സ് കൂളിടന കുറിച്ച് 

 

ഇനിപ്പറയുന്ന ത്പസ്താവനകൾ സ്കൂൾ അന്തര്ീക്ഷടത്തയും സ്കൂൾ 

കമ്മയൂണിറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധടത്തയും സംബന്ധിച്ച വയതയസ്ത തലങ്ങൾ 

വിശ്ദ്ീകര്ിക്കുന്നു 
 

ഓവര്ാ ത്പസ്താവനടയ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ശ്ര്ിയായി വതാന്നുന്ന വബാക്സ് 

തിര്ടെെുക്കുന്നതിലൂടെ അതിവനാട് നിങ്ങൾ എത്തമാത്തം വയാജിക്കുകവയാ 
വിവയാജിക്കുകവയാ ടചയ്യുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. 
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2020-ടല അനുഭവങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ത്പതികര്ണം നൽകുക, ഒപ്പം ഈ സ്കൂളിടന 

സംബന്ധിച്ച് പലവപ്പാഴും വതാന്നാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ പര്ിഗണിക്കുകയും ടചയ്യുക. 

  

29.ഈ സ്കൂളിന് വൃത്തിയുള്ളതും 
കൃതയമായി പര്ിപാലിക്കുന്നതുമായ 

സൗകര്യങ്ങളും വസ്തുവകകളുമുണ്ട് 

This school has clean and well-maintained facilities 

and grounds 

 30.എനിക്ക് ആവശ്യമായ വിവര്ങ്ങൾ 

സ്കൂളിന്ടറ പതിവായ ആശ്യവിനിമയ 

ചാനലുകളിലൂടെ സവീകര്ിക്കാൻ 

കഴിയുന്നുണ്ട്.  

I am able to get the information I need through the 

school’s regular communication channels 

31.ര്ക്ഷിതാക്കളുടെ സംഭാവനകൾ ഈ 

സ്കൂൾ വിലമതിക്കുന്നതായി എനിക്ക് 
വതാന്നുന്നു 

I feel this school values parents’ contributions 

32.എടന്തങ്കിലും ആശ്ങ്ക വതാന്നിയാൽ 

അക്കാര്യവുമായി ഈ സ്കൂളിടന 

സമീപിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് മെിയിലല 

I feel comfortable about approaching this school with 

any concerns I might have 

33.ത്പാവദ്ശ്ിക കമ്മയൂണിറ്റിയുമായി ഈ 

സ്കൂളിന് ദ്ൃഢമായ ബന്ധമാണുള്ളത് 

This school has a strong relationship with the local 

community 

34.എലലാ സാംസ്കാര്ിക വിശ്വാസങ്ങവളാെും 
ര്ീതികവളാെും ആദ്ര്വ് പുലർവത്തണ്ടതിന്ടറ 

ത്പാധാനയടത്ത കുറിച്ച് ഈ സ്കൂൾ 

അവവബാധം നൽകുന്നു 

This school communicates the importance of 

respecting all cultural beliefs and practices 

35.ഈ സ്കൂൾ ര്ക്ഷിതാക്കളുടെ 
ആശ്ങ്കകൾക്ക് ഗൗര്വമായ പര്ിഗണന 

നൽകുന്നു 
This school takes parents’ concerns seriously 

36.എന്ടറ കുെുംബത്തിന്ടറ 

വിശ്വാസങ്ങവളാെും ആത്ഗഹങ്ങവളാെും ഈ 

സ്കൂൾ ആദ്ര്വ് പുലർത്തുകയും അവടയ 

വിലമതിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു 

The school respects and values my family’s beliefs 

and wishes 

37.വിദ്യാഭയാസത്തിന്ടറ നിലവാര്ം 
ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നത് ഈ സ്കൂൾ എവപ്പാഴും 
ലക്ഷയമാക്കുന്നു 

This school always aims to improve the quality of 

education it provides 

38.കുട്ടികളിൽ ഗുണപര്മായ ടപര്ുമാറ്റം 
വത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ സ്കൂൾ 

സുസ്ഥിര്മായ സമീപനം പുലർത്തുന്നു 

This school has a consistent approach to promoting 

positive student behaviour 

39.ഈ സ്കൂളിന് അതിന്ടറ വശ്ഷിടയ 

കുറിച്ചും ടമച്ചടപ്പെുവത്തണ്ട വമഖലകടള 

കുറിച്ചും കൃതയമായ ധാര്ണയുണ്ട് 

This school has a clear understanding of its strengths 

and areas for improvement 

40.കുട്ടികളുടെ എലലാ വമഖലകളിടലയും 
വനട്ടങ്ങൾ ഈ സ്കൂൾ ആവ ാഷിക്കാറുണ്ട് 

This school celebrates student achievements in all 

areas 
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ടപാതുവിൽ സ് കൂളിടന കുറിച്ചുള്ള സംതൃപ് തി 

ഓവര്ാ ത്പസ്താവനടയ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ശ്ര്ിയായി വതാന്നുന്ന വബാക്സ് 

തിര്ടെെുക്കുന്നതിലൂടെ അതിവനാട് നിങ്ങൾ എത്തമാത്തം വയാജിക്കുകവയാ 
വിവയാജിക്കുകവയാ ടചയ്യുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. 

2017-ടല അനുഭവങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ത്പതികര്ണം നൽകുക, ഒപ്പം ഈ സ്കൂളിടന 

സംബന്ധിച്ച് പലവപ്പാഴും വതാന്നാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ പര്ിഗണിക്കുകയും ടചയ്യുക. 

 
  

41.വിക്വൊറിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ സിസ്റ്റം 
കുട്ടികടള അവര്ുടെ ജീവിതത്തിന്ടറ അെുത്ത 

 ട്ടം വനര്ിൊൻ ത്പാപ്തര്ാക്കുന്നു എന്ന 

കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് 

I feel confident that the Victorian public 

school system prepares students for the next 

phase of their life 

42.ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികടള അവര്ുടെ 
ജീവിതത്തിന്ടറ അെുത്ത  ട്ടം വനര്ിൊൻ 

ത്പാപ്തര്ാക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് 
ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് 

I feel confident that this school prepares 

students for the next phase of their life 

43.വിക്വൊറിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂളുകൾ 

ടപാതുവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടമച്ചടപ്പട്ട 
നിലവാര്ത്തിലുള്ള വിദ്യാഭയാസം നൽകുന്നു 
എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് 
ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് 

I feel confident that Victorian public 

schools generally provide a good standard 

of education for students 

44.ടമാത്തത്തിൽ, ഈ സ്കൂളിൽ എന്ടറ 

കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭയാസത്തിൽ എനിക്ക് 
സംതൃപ്തിയുണ്ട് 

Overall, I am satisfied with the education 

my child receives from this school 

 

വിദൂെെിൽ ഇെുന്നുള്ളതും വഴക്കമുള്ളതുമായ പഠനാനുഭവങ്ങൾ 

2020-ൽ ഉെനീളം, നിര്വധി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്ൂര്ത്തിൽ ഇര്ുന്നുള്ളതും 
ടെക്സിബിളുമായ പഠനകാലയളവിലൂടെ കെന്നു വപായിട്ടുണ്ട്. (വീട്ടിലിര്ുന്നുള്ള പഠനം 
എന്നും ഈ ര്ീതി അറിയടപ്പെുന്നു). സ്കൂളിന്ടറ ത്പവർത്തനം ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിടന 

സഹായിക്കുന്നതിനായി ഈ വർഷം ഈ അനുഭവടത്ത കുറിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങൾ 

ഡിപ്പാർട്ട്്ടമന്് വശ്ഖര്ിക്കുകയാണ്.  

45. [ASK ALL] ദയവായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഇയർ ടെവൽ തിരടെെുക്കുക: നിങ്ങൾക്ക  

ഈ സ്കൂ ളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നിെധികം കുട്ടികളുടെങ്കിൽ, കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും 

അവസാനടെ ജന്മദിനം എന്നായിരുന്നുടവന്ന  ചിന്തിച്ചുടകാെ  നിങ്ങളുടെ 

കുട്ടിയുടെ ഇയർ ടെവൽ തിരടെെുക്കുക, ബാക്കിയുള്ള ചചാദയങ്ങൾക്ക  ഉെരം 

നൽകുചപാൾ ഈ കുട്ടിടയ കുെിച്ചാണ  നിങ്ങൾ ചിന്തിചക്കെത . 

  

ഫൗവണ്ടഷൻ Foundation 

വർഷം 1 Year 1 
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വർഷം 2 Year 2 

വർഷം 3 Year 3 

വർഷം 4 Year 4 

വർഷം 5 Year 5 

വർഷം 6 Year 6 

വർഷം 7 Year 7 

വർഷം 8 Year 8 

വർഷം 9 Year 9 

വർഷം 10 Year 10 

വർഷം 11 Year 11 

വർഷം 12 Year 12 

വത്ഗഡിലല Ungraded 

 

46. [ASK ALL] 2020-ൽ വിദ്ൂര്ത്തിൽ ഇര്ുന്നുള്ളതും വഴക്കമുള്ളതുമായ പഠന കാലയളവിൽ 

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി വീട്ടിൽ ഇര്ുന്നുടകാണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുവണ്ടാ? 

  

ഉേ് - വിദ്ൂര്ത്തിൽ ഇര്ുന്നുള്ളതും 
ടെക്സിബിളുമായ പഠന കാലയളവുകളിൽ 

എന്ടറ കുട്ടി ത്പധാനമായും വീട്ടിൽ 

ഇര്ുന്നുടകാണ്ടാണ് പഠിച്ചത് 

Yes – my child has mainly learnt from 

home during periods of remote and flexible 

learning 

ഉേ് - എന്നാൽ എന്ടറ കുട്ടി സ്കൂൾ ഓൺ-

വസറ്റിലും വപാവുകയുണ്ടായി 
(ഉദ്ാഹര്ണത്തിന്, നിങ്ങടളാര്ു ടപർമിറ്റുള്ള 

വർക്കർ ആടണങ്കിൽ)  

Yes – but my child has also attended school 

on-site (for example, if you are a permitted 

worker)  

ഇലല - എന്ടറ കുട്ടി സ്കൂൾ ഓൺ-വസറ്റിൽ 

വപാകുന്നത് തുെര്ുകയാണുണ്ടായത് 

(ഉദ്ാഹര്ണത്തിന് നിങ്ങടളാര്ു ടപർമിറ്റുള്ള 

വർക്കർ ആടണങ്കിവലാ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിടയാര്ു 
സ്ടപഷയലിസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ വപായിട്ടുടണ്ടങ്കിവലാ) 

No – my child has continued to attend 

school on site (for example if you are a 

permitted worker, or if your child has 

attended a specialist school) 

 

47. [Show if Q46=1 or 2] നിങ്ങളുലെ കുട്ടി വീട്ടിെിരുന്ന് രഠിക്കുകയായിരുന്ന ഒരു 
സാധാരണ ആഴ്ചലയ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവമ്പാൾ, കുട്ടിടയ വീട്ടിലിര്ുന്ന് പഠിക്കാൻ 
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സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ (അടലലങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിടല മറ്റ് മുതിർന്ന 

അംഗങ്ങൾ) ഏകവദ്ശ്ം എത്ത സമയം ടചലവഴിച്ചു? 

  

ഒട്ടുമിലല - എന്ടറ കുട്ടിക്ക് സാധാര്ണഗതിയിൽ 

സഹായം ആവശ്യമിലല 
None - my child typically didn’t need help 

ആഴ്ചയിൽ 1 മണിക്കൂറിൽ താടഴ Less than 1 hour per week 

ആഴ്ചയിൽ 1 - 3 മണിക്കൂർ 1 – 3 hours per week 

ആഴ്ചയിൽ 4 - 5 മണിക്കൂർ 4 – 5 hours per week 

ആഴ്ചയിൽ 6 - 10 മണിക്കൂർ 6 – 10 hours per week 

ആഴ്ചയിൽ 11 - 20 മണിക്കൂർ 11 – 20 hours per week 

ആഴ്ചയിൽ 20 മണിക്കൂറിൽ കൂെുതൽ Over 20 hours per week 

 

48. [Show if Q46=1 or 2] ടപാതുടവ പെയുകയാടണങ്കിൽ, വീട്ടിെിരുന്ന  പഠിക്കുചപാൾ 

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക  െഭിച്ചിരുന്ന സ്കൂ ൾ ച ാംവർക്കിന ടെ അളവ  എത്തയാടണന്നാണ  

നിങ്ങൾ കരുതുന്നത ? 
  

ഒട്ടും ത്പയാസമിലലാത്തത് Far too light 

ത്പയാസമിലലാത്തത് A bit light 

ഏകവദ്ശ്ം ത്പയാസമിലലാത്തത് About right 

ത്പയാസമുള്ളത് Too much 

വളടര് ത്പയാസമുള്ളത് Far too much 

 

49. [Show if Q46=1 or 2] വിദ്ൂര്ത്തിൽ ഇര്ുന്നുള്ളതും വഴക്കമുള്ളതുമായ പഠനം.. 
  

എന്ടറ കുട്ടിക്ക് സ്കൂൾ വർക്കുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് 
കുറഞ്ഞ ഇെടപെവലാ താൽപ്പര്യവമാ ആണ് 

ഉണ്ടായത് 

My child less engaged with or interested in 

their schoolwork 

സ്കൂൾ വർക്കുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് എന്ടറ 

കുട്ടിയുടെ ഇെപഴകലിന്ടറവയാ 
താൽപ്പര്യത്തിന്ടറവയാ നിലയിൽ 

വയതയാസമിലല  

No difference to my child’s level of 

engagement with or interest in their 

schoolwork  

എന്ടറ കുട്ടിക്ക് സ്കൂൾ വർക്കുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് 
കൂെുതൽ ഇെടപെവലാ താൽപ്പര്യവമാ ആണ് 

ഉണ്ടായത് 

My child more engaged with or interested in 

their schoolwork 

 



2020 Parent Opinion Survey – MALAYALAM Translation Guide – To be used for translation only 
                                           

 

 

[Show if Q46=1 or 2] വീട്ടിെിരുന്നുള്ള പഠനവുമായി ബന്ധടെട്ട നിങ്ങളുടെ അനുഭവടെ 

കുെിച്ച  ചിന്തിക്കുചപാൾ, ഇനിെെയുന്ന ത്പസ്താവനകചളാെ  നിങ്ങൾ എത്തമാത്തം 

ചയാജിക്കുകചയാ വിചയാജിക്കുകചയാ ടചയ്യുന്നു: 

  

50. ഓവര്ാ ദ്ിവസവും എന്ടറ കുട്ടി എടന്താടക്ക 

ടചയ്യണടമന്നാണ് 

ത്പതീക്ഷിക്കടപ്പെുന്നടതന്ന് ഞാൻ 

മനസ്സിലാക്കുന്നു 

I understand what my child is expected to 

do each day 

51. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളവപ്പാൾ എന്ടറ 

കുട്ടിയുടെ െീച്ചറുമായി ബന്ധടപ്പൊനുള്ള 

സൗകര്യമുണ്ട് 

I can contact my child’s teacher(s) when I 

need to 

52. എന്ടറ കുട്ടിയുടെ പുവര്ാഗതിയുമായി 
ബന്ധടപ്പട്ട് െീച്ചർമാർ പലവപ്പാഴും എവന്നാട് 
ആശ്യവിനിമയം നെത്തുന്നുണ്ട് 

Teachers communicate with me often 

enough about my child’s progress 

53. എന്ടറ കുട്ടിക്ക് െീച്ചറുമായി 
(െീച്ചർമാര്ുമായി) മതിയായ ബന്ധമുണ്ട് 

My child has adequate contact with their 

teacher(s) 

54. എന്ടറ കുട്ടിയുടെ ത്ശ്ദ്ധ പലവപ്പാഴും 
പഠനത്തിൽ നിന്ന് വയതിചലിക്കാൻ വീട്ടിൽ 

നെക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇെയാക്കുന്നു 

My child often gets distracted from studying 

by other things happening in the house 

55. ഓൺവലനിൽ നെക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ 

കാര്ണം  എന്ടറ കുട്ടി പലവപ്പാഴും 
പഠനത്തിൽ നിന്ന് വയതിചലിക്കുന്നു (ഉദ്ാ. 
വസാഷയൽ മീഡിയ) 

My child often gets distracted from studying 

by other things happening online (e.g. social 

media) 

56. എന്ടറ കുട്ടി ഓവര്ാ അധയയന 

ദ്ിവസത്തിലും ഒര്ു മുഴുവൻ 

ദ്ിവസത്തിലുള്ളത്തയും   സ്കൂൾ വർക്ക് 
ടചയ്യുന്നു 

My child does a full day’s worth of 

schoolwork every school day 

57. വീട്ടിലിര്ുന്നുള്ള പഠനം ആര്ംഭിച്ചത് മുതൽ, 

എന്ടറ കുട്ടി എന്താണ് പഠിക്കുന്നടതന്ന് 
എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ 

കഴിയുന്നുടണ്ടന്ന് എനിക്ക് വതാന്നുന്നു 

Since learning from home started, I feel like 

I have a better understanding of what my 

child is learning 

58. വീട്ടിലിര്ുന്നുള്ള പഠനം ആര്ംഭിച്ചത് മുതൽ, 

കാലത്കമത്തിൽ, വിദ്ൂര് പഠന 

വിതര്ണത്തിന്ടറ വശ്ങ്ങൾ സ്കൂൾ 

ടമച്ചടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

Since learning from home began, the school 

has improved aspects of its remote learning 

delivery over time 

59. സാധാര്ണ ഓൺവസറ്റ് പഠനവുമായി 
താര്തമയടപ്പെുത്തുവമ്പാൾ, വിദ്ൂര്ത്തിൽ 

ഇര്ുന്നുള്ളതും ടെക്സിബിളുമായ പഠന 

കാലയളവ് (കാലയളവുകൾ) വവളയിൽ, 

അക്കാദ്മിക് മികവിന് സ്കൂൾ കൂെുതൽ 

ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് 

Compared to normal onsite learning the 

school had more of an emphasis on 

academic achievement during period(s) of 

flexible and remote learning 
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60. സാധാര്ണ ഓൺവസറ്റ് പഠനവുമായി 
താര്തമയടപ്പെുത്തുവമ്പാൾ, വിദ്ൂര്ത്തിൽ 

ഇര്ുന്നുള്ളതും വഴക്കമുള്ളതുമായ പഠന 

കാലയളവ് (കാലയളവുകൾ) വവളയിൽ, 

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വക്ഷമത്തിന് സ്കൂൾ 

കൂെുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് 

Compared to normal onsite learning the 

school had more of an emphasis on student 

wellbeing during period(s) of flexible and 

remote learning 

61. എന്ടറ കുട്ടിടയ വീട്ടിലിര്ുന്ന് പഠിക്കാൻ 

സഹായിക്കുന്നതിന് എന്ടറ കുട്ടിയുടെ 
സ്കൂളും െീച്ചർമാര്ും നലല പിന്തുണ 

നൽകുന്നുടണ്ടന്ന് എനിക്ക് വതാന്നുന്നു   

I feel well supported by my child's school 

and teachers to help my child learn from 

home   

62. എന്ടറ കുട്ടിക്ക് ക്ലാസ് മുറിയിലിര്ുന്ന് 
പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ത ഫലത്പദ്മായി 
വീട്ടിലിര്ുന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുടമന്ന് 
എനിക്ക് വതാന്നുന്നു 

I feel that my child can learn just as 

effectively from home as they can in the 

classroom 

63. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള അഭിത്പായ 

നിർവേശ്ങ്ങവളാട് സ്കൂൾ ഫലത്പദ്മായി 
ത്പതികര്ിച്ചിട്ടുണ്ട്  

The school has responded effectively to 

feedback from parents 

64. വിക്വൊറിയയിടല (വിക്വൊറിയയിടല 

എലലാ സ്കൂളുകളും) സ്കൂൾ സംവിധാനത്തിൽ 

എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് 

I have confidence in the school system in 

Victoria (ALL schools in Victoria) 

65. വിക്വൊറിയയിടല (ഇവടയ വസ്റ്ററ്റ് 
അടലലങ്കിൽ പബ്ലിക് സ്കൂളുകൾ എന്നും 
വിളിക്കുന്നു) സ്കൂൾ സംവിധാനത്തിൽ 

എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്  

I have confidence in the government school 

system in Victoria (these are also known as 

the state or public schools) 

 

66. [Show if Q46=1 or 2] വിദൂരെിൽ ഇരുന്നുള്ളതും വഴക്കമുള്ളതുമായ  പഠനെിചനാെുള്ള 

സ്കൂ ളിന ടെ സമീപനെിൽ, ടമാെെിൽ, നിങ്ങൾക്ക  എത്തചൊളം സംതൃപ്തിയുെ ? 

  

വളടര് അസംപ്തൃതി Very dissatisfied 

അസംതൃപ്തി Dissatisfied 

അസംതൃപ്തിവയാ സംതൃപ്തിവയാ ഇലല Neither dissatisfied or satisfied 

സംതൃപ്തി Satisfied 

വളടര് സംതൃപ്തി Very satisfied 
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[Show if Q46=1 or 2] ഭാവിടയ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവമ്പാൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്ൂര്ത്തിൽ 

ഇര്ുന്നുള്ളതും വഴക്കമുള്ളതുമായ  പഠനം എത്തവത്താളം ലഭയമാക്കുന്നതിവനാൊണ് 

നിങ്ങൾ വയാജിക്കുന്നുടവന്ന് ദ്യവായി സൂചിപ്പിക്കുക: 

  

67. ചരാഗാണുബാധയുടെ അപകെസാധയത 

കുെയ ക്കുന്നതിന  താൽക്കാെിക 

അെിസ്ഥാനെിൽ (ഉദാ രണെിന , കുട്ടി 

ജെചദാഷ െക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുചപാൾ) 

Temporarily to reduce infection risk (e.g. 

when the child is showing cold symptoms) 

68. ഒരു കുട്ടിയുടെ ത്പചതയക ആവശ്യങ്ങൾ 

നിെചവറ്റുന്നതിന  താൽക്കാെിക 

അെിസ്ഥാനെിൽ (ഉദാ രണെിന , 

സ്കൂ ളിൽ ചപാകുന്നതുമായി ബന്ധടെട്ട 

ഉൽക്കണ്ഠ ) 

Temporarily to accommodate a child’s 

special needs (e.g. anxiety to attend school) 

69. കുട്ടിയുടെ / രക്ഷകർൊവിന ടെ 

തിരടെെുെിന  അനുസൃതമായി 

സ്ഥിരമായി 

Permanently to accommodate child / parent 

choice 

 

70. [Show if Q46=1 or 2] നിങ്ങളുടെ പതിവ് പകൽ ത്പവർത്തനങ്ങടള (ഉദ്ാഹര്ണത്തിന്, 

ടതാഴിൽ, ഗാർഹിക വജാലികൾ മുതലായവ) വിദ്ൂര്ത്തിൽ ഇര്ുന്നുള്ളതും 
വഴക്കമുള്ളതുമായ പഠനം എത്തവത്താളം തെസ്സടപ്പെുത്തുന്നു? 

  

ഒട്ടും തെസ്സടപ്പെുത്തുന്നിലല Not at all disruptive 

വനര്ിയ വതാതിൽ തെസ്സടപ്പെുത്തുന്നു Slightly disruptive 

മിതമായ വതാതിൽ തെസ്സടപ്പെുത്തുന്നു Moderately disruptive 

ഉയർന്ന വതാതിൽ തെസ്സടപ്പെുത്തുന്നു Highly disruptive 

അവങ്ങയറ്റം തെസ്സടപ്പെുത്തുന്നു Extremely disruptive 

 

71. [Show if Q46=1 or 2] നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക  ഭിന്നചശ്ഷിചയാ അധിക ആവശ്യങ്ങചളാ 

ഉചൊ? 
  

ഉേ് Yes 

ഇലല No 
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72. [Ask Q71=1] വിദ്ൂര്ത്തിൽ ഇര്ുന്നുള്ളതും  വഴക്കമുള്ളതുമായ പഠന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ 
കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ  ഇനിപ്പറയുന്ന ഏടതങ്കിലും പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുവണ്ടാ? ബാധകമായ 

എലലാം തിര്ടെെുക്കുക.  

  

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയ്ക്കായി  വയക്തിഗത 

വിദ്യാഭയാസ പദ്ധതികൾ സൃഷ്ടിക്കുകവയാ അവ 

പര്ിഷ്ക്കര്ിക്കുകവയാ ടചയ്തു 

Created or modified your child’s Individual 

Education Plans 

ഒര്ു സ്റ്റുഡന്് സവപ്പാർട്ട് ത്ഗൂപ്പ് മീറ്റിംഗ്ദ്ധ 

സം െിപ്പിച്ചു 
Held a Student Support Group meeting 

വീട്ടിലിര്ുന്നുള്ള പഠനടത്ത സഹായിക്കുന്നതിന് 

സാവങ്കതികവിദ്യ ഉപവയാഗിച്ചുള്ള പിന്തുണ 

നൽകി  

Provided assistance with technology to 

support learning at home  

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുവര്ാഗതി 
പര്ിവശ്ാധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുമാവയാ 
കുട്ടിയുമാവയാ പതിവായി ബന്ധടപ്പട്ടിര്ുന്നു  

Had regular contact with you or your child 

to check in on student progress  

ആക്സസ് ടചയ്യാവുന്ന വഫാർമാറ്റുകളിൽ പഠന 

സാമത്ഗികൾ നൽകിയിര്ുന്നു 
Provided learning materials in accessible 

formats 

മുകളിൽ പറെവടയാന്നുമലല  [Exclusive] None of the above [Exclusive] 

73. നിങ്ങൾ കര്സ്ഥമാക്കിയിര്ിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭയാസ നില എന്താണ്? 

  

ബിര്ുദ്ാനന്തര് ബിര്ുദ്ം Postgraduate Degree 

ബിര്ുദ് ഡിവലാമ / ബിര്ുദ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് Graduate Diploma / Graduate Certificate 

ബാച്ചിലർ ബിര്ുദ്ം Bachelor’s degree 

അഡവാൻസ്ഡ് ഡിവലാമ / ഡിവലാമ Advanced Diploma / Diploma 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ III / IV Certificates III / IV 

വർഷം 12 Year 12 

വർഷം 11 Year 11 

വർഷം 10 Year 10 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ I / II Certificates I / II 

ഒമ്പതാം ക്ലാസ് അടലലങ്കിൽ അതിലും താടഴ  Year 9 or below  

പറയാൻ താൽപ്പര്യടപ്പെുന്നിലല Prefer not to say 

 

കുെുംബത്തിന്ടറ സാമ്പത്തികത്തിൽ ടകാവറാണ വവറസ്/വകാവിഡ്-19 ത്പതികൂല 

ത്പഭാവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. കുെുംബങ്ങൾ വനര്ിെുന്ന സാമ്പത്തിക 

വിഷമതകൾ നന്നായി മനസിലാക്കുന്നതിന് എലലാ കുെുംബങ്ങവളാെും ഞങ്ങൾ 

ഇനിപ്പറയുന്ന വചാദ്യം വചാദ്ിക്കുന്നു. 
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74. ടകാചൊണ വവെസ /ചകാവിഡ -19 കാരണം നിങ്ങളുടെ കുെുംബെിൽ ടതാഴിെിചൊ 

വരുമാനെിചൊ എടന്താടക്ക മാറ്റങ്ങളാണ  ഉൊയിട്ടുള്ളത ? ബാധകമായടതല്ാം 

തിരടെെുക്കുക. 
  

സാമ്പത്തിക ത്പതയാ ാതങ്ങടളാന്നുമിലല 
[Exclusive] 

No financial impact [Exclusive] 

മുതിർന്ന ഒര്ാൾക്ക് ടതാഴിൽ നഷ്ടം (പര്ിപാലന 

ദ്ാതാവ്) 

Job loss by one adult (caregiver) 

മുതിർന്ന ര്ണ്ടുവപർക്ക് ടതാഴിൽ നഷ്ടം 
(പര്ിപാലന ദ്ാതാക്കൾ) 

Job loss by two adults (caregivers) 

ബിലലുകൾ അെയ്ക്കാവനാ അവശ്യസാധനങ്ങൾ 

(ഉദ്ാഹര്ണത്തിന്, ഭക്ഷണം) വാങ്ങാവനാ 
ബുദ്ധിമുട്ട് 

Difficulty paying bills or buying necessities 

(e.g. food) 

മുതിർന്നയാൾ കൂെുതൽ സമയം വജാലി 
ടചവയ്യണ്ടി വര്ുന്നു 

Adult having to work longer hours 

മുതിർന്നയാൾ ടതാഴിലിലലായ്മ 

വവതനത്തിനായി ഫയൽ ടചയ്തു 
(ഉദ്ാഹര്ണത്തിന്, ടതാഴിലവനവഷകൻ) 

Adult filed for unemployment (e.g. 

JobSeeker) 

സർക്കാർ ധനസഹായത്തിനായി അവപക്ഷിച്ചു 
(ഉദ്ാഹര്ണത്തിന്, ടതാഴിലവനവഷകൻ) 

Applied for Government assistance (e.g. 

JobKeeper) 

പറയാൻ താൽപ്പര്യടപ്പെുന്നിലല [Exclusive] Prefer not to say [Exclusive] 

 


