
കുട്ടിയുടെ പേര് : ആണ് 

മാതാവിടെ പേര് : 

പ ാലി : ഉണ്ട് 

വിദ്യാഭ്യാസ പയാഗ്യത  :

േിതാവിടെ പേര് : 

പ ാലി : സവപദ്ശം വിപദ്ശം 
വിദ്യാഭ്യാസ പയാഗ്യത  :

കുട്ടികളുടെ എണ്ണം : അപത അലല

ഈ  കുട്ടി താങ്കളുടെ എത്താമടെ കുട്ടിയാണ് :  ഇരട്ടയാപ ാ 

1) താങ്കളുടെ കുട്ടി ത്േവര്ത്െനങ്ങളില്  

നലല സന്നദ്ധത കാ ിക്കുന്നു. മിതമായ സന്നദ്ധത കാ ിക്കുന്നു. 

സന്നദ്ധനലല

2) കുട്ടിയുടെ താല്േരയങ്ങളില് താങ്കള്  ത്ശദ്ധിച്ചത് : (ഒന്നിലധികമുടണ്ടങ്കില് അത് കൂെി െിക്ക് ടെയ്ാം) 

െിത്ത രെന നിരീക്ഷ ം െലനാത്മകത

സംഗ്ീത വാസന 

3) കുട്ടി അവടെ െുറ്റുോെുകളും സാധനങ്ങളും  വൃെിപയാടെയും  െിട്ടപയാടെയും സൂക്ഷിക്കുന്നതില് :

താല്േരയമുള്ളവനാണ് താല്േരയം കാ ിക്കുന്നിലല 

മിതമായ താല്േരയം കാ ിക്കുന്നവനാണ്

4) മറ്റുള്ള മുതിര്ത്ന്നവപരാട് സംസാരിക്കാന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി താല്േരയം കാ ിക്കുന്നത് :

മിതമായി 

5) മറ്റു കുട്ടികളുമായി കൂട്ട് കൂെി കളിക്കാന് :

മിതമായി താല്േരയം കാ ിക്കുന്നു. 

6) കൃതയ സമയെ് ഭ്ക്ഷ ം കഴിക്കുന്നതിപനാട് :

താല്േരയം കാ ിക്കുന്നു. താല്േരയം കാ ിക്കുന്നിലല 

ഇെയ്ക്ക്കിടെ കഴിക്കുന്നതിപനാട് താല്േരയം 

7) വീട്ടില് നിന്നും ധാരാളമായി സംസാരിക്കുന്നവനാട ാ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി :

ആണ് അലല 

8) കുട്ടി സവയപമവ ദദ്നംദ്ിന െരയകള് ടെയ്ാന് ത്ോപ്തനാണ്

േൂര്ത് മായും െിലടതലലാം ത്ോപ്തനലല

ആപവശപൊടെ വിമുഖനാണ്

തല്േരനലല 

അല്ബിര്റ് ഇസ്ലാമിക് പ്രീ-സ്കൂള്സസ്, കകരള
കകായ ക ാഡ്, രുതിയങ്ങാടി രി.ഒ, കകാഴികകാട് 

STUDENT'S DATA SHEET 

സ്കൂളിടെ പേര് : 

ടേണ് 

ഇലല

താല്േരയമുള്ളവനാണ് 

മിതമായി സംസാരിക്കുന്നു. 

ഭ്ാഷാേരം 



9) കുട്ടിക്ക് എടെങ്കിലും ത്ശദ്ധിക്കടെട്ട ശാരീരിക - മാനസിക- േഠന ടവലലുവിളികള് 

ഇലല ഉണ്ട് (വയക്തമാക്കുക) 

ത്ശദ്ധിക്കടെട്ടിട്ടിലല 

10) മാതാേിതാക്കളുമായി കുട്ടിക്ക് 

നലല ദവകാരിക ബന്ധമുണ്ട് മിത ദവകാരിക ബന്ധമുണ്ട് 

ദവകാരിക ബന്ധം ത്േകെിെിക്കുന്നിലല 

11)താങ്കളുടെ കുട്ടിയില് താങ്കള് ത്ശദ്ധിച്ച സവഭ്ാവങ്ങള് 

ദ്ു:ശാഠയം നശീകര  ത്േവ ത 

സപഭ്യതര വാക്കുകളുടെ ഉേപയാഗ്ം 

12)കുട്ടി താങ്കളുടെ അഭ്ാവെില് മറ്റു വീെുകളില് താമസിക്കാറുപണ്ടാ ? 

ഉണ്ട് ഇലല വലലപൊഴും 

13)കുട്ടിയുടെ ഭ്ാഷാ പശഷി ത്ോയെിനനുസരിച്ച് വികസിച്ചിട്ടുപണ്ടാ ? 

കുറവ് ശരാശരി കൂെുതല് 

14)കുട്ടിയുമായി കളിച്ചും െിരിച്ചും സംസാരിച്ചും സഹവസിക്കാന് മാതാേിതാക്കള്  ദദ്നം ദ്ിനം

കടണ്ടെുന്ന സമയം 

ഒരു മ ിക്കൂറിന് താടഴ രണ്ട് മ ിക്കൂറില് താടഴ 

രണ്ട് മ ിക്കൂറിന് മുകളില് 

15)കുട്ടിയുടെ ത്ോയെിനനുസരിച്ചുള്ള പശഷികള് വികസിക്കുന്നതിനാവശയമായ കളി ഉേകര ങ്ങള് 

ലഭ്യമാക്കാറുപണ്ടാ? 

ഉണ്ട് ഇലല

16)അനയരുമായി  ഇെേഴകുന്നതില് കുട്ടിക്ക് ഭ്യം പതാന്നാറുടണ്ടാ ? 

ഉണ്ട് ഇലല

17)  ധാരാളം പൊദ്യങ്ങള് പൊദ്ിക്കുന്ന  ത്േകൃതമുള്ള കുട്ടിയാട ാ ?  

അടത അലല

* ഈ പൊദ്യാവലിയുടെ ഉെരങ്ങളില് നിന്നും  കുട്ടിയുടെ േരിസരം, കഴിവ് , താല്േരയം, അഭ്ിരുെി, 
വിഭ്ിന്ന പശഷികള് ഉടണ്ടങ്കില് അവ എന്നിവ വിലയിരുൊന് െീച്ചര്ത് ത്ശമിപക്കണ്ടതാണ്. 

* അധയാേിക ത്േപതയകമായി ത്ശദ്ധിപക്കണ്ട ത്േശ്നങ്ങള് ഉപണ്ടാ?  ഉടണ്ടങ്കില്  എഴുതുക 

1-

2-

േരിമിതം 

വലലപൊഴും 

കള്ളം േറയല് 

േരിമിതം 

ശാെ ത്േകൃതന് 


