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Уважаемые родители! Перед Вами несколько вопросов, касающихся Вашего мнения о 

помещении Вашего ребёнка с ограниченными возможностями в интернат, 

специальное учреждение для детей с ограниченными возможностями. Пожалуйста, 

обозначьте Х возле подходящего ответа.  

 

1). Думали ли Вы когда-либо о помещении Вашего ребёнка в интернат? 

Да_____ / Нет_____ 

2). Если да, думали ли Вы об этом в течении последних полу-года? 

Да____ / Нет____ 

3). Собираетесь ли Вы в ближайшие дни подать просьбу о помещении Вашего ребёнка в 

интернат? 

Да____ / Нет____ 

4). Собираетесь ли Вы в ближащем году подать просьбу о помещении Вашего ребёнка в 

интернат? 

 Да____ / Нет____ 

5). Собираетесь ли Вы в более далёком будущем подать просьбу о помещении Вашего 

ребёнка в интернат? 

Да____ / Нет____ 

6). Обращались ли Вы в течении последнего года в соцотдел для получениия информации о 

помещении ребёнка в интернат? 

Да____ / Нет____ 

7). Обращались ли Вы в течении последнего года в соцотдел для подачи просьбы о 

помещении ребёнка в интернат? 

Да____ / Нет____ 

  


