Khảo sát về sự tham gia của Phụ Huynh ở bang
Nhằm cải thiện các dịch vụ và hiệu quả cho trẻ em khiếm khuyết, mỗi năm Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học
Massachusetts (ESE) yêu cầu phụ huynh từ các khu học chánh được chọn tham dự vào một khảo sát để đánh
giá việc các trường quảng bá cho chương trình Gắn Kết Gia Đình. Năm nay đến lượt khu học chánh của quý vị.
Nghiên cứu cho thấy rằng các trường có quan hệ tốt và gắn kết với gia đình trong việc giáo dục sẽ mang đến
các kết quả tốt hơn cho học sinh đang theo học. Sự phản hồi của quý vị trong Khảo sát Phụ huynh sẽ cho phép
chúng tôi biết mức độ quan tâm của nhà trường trong việc trao đổi với phụ huynh.
Xin vui lòng bỏ chút thời gian để trả lời tất cả các mục sau, từ đó cho thấy nỗ lực của nhà trường nhằm giúp
quý vị cảm thấy hoan nghênh khi cùng chung sức trong việc giáo dục cho con em mình.
Vui lòng ghi tên Khu học chánh của học sinh:*
_______________________________________________________
1) Vui lòng chọn lứa tuổi/khối lớp phù hợp với học sinh:*
( ) Mầm non – Mẫu giáo
( ) Khối lớp 1 - 6
( ) Khối lớp 7 – 12
( ) Lớp 12 + đến tuổi 22
2) Tanpri evalye sou yon echèl de 1 (totalman pa dakò) jiska 4 (totalman dakò) deklarasyon ki swiv yo:
1=Rất
Không Đồng
Tình

2=Không
Đồng Tình

3=Đồng
Tình

4=Rất Đồng
Tình

Trường của con tôi là một nơi thân thiện với gia
đình và rất hoan nghênh các phụ huynh.

()

()

()

()

Tôi cảm thấy rằng giáo viên của con tôi biết
lắng nghe các câu hỏi và quan tâm của tôi.

()

()

()

()

Tôi cảm thấy rằng nhà quản lí giáo dục đặc biệt

()

()

()

()

Giáo viên của con giúp tôi hiểu rõ con tôi đang
học gì tại trường.

()

()

()

()

Trường của con đã giúp tôi học về quy trình
giáo dục đặc biệt và làm thế nào để cùng góp
sức.

()

()

()

()

Giáo viên của con giúp tôi tìm các tư liệu cộng
đồng và các dịch vụ cần thiết cho gia đình tôi.

()

()

()

()

Trường của con tôi muốn cải thiện các dịch vụ
và hiệu quả cho học sinh bị khiếm khuyết vì thế
họ khuyến khích tôi cùng tham gia.

()

()

()

()

Xin cảm ơn!
Xin cảm ơn quý vị đã làm bài khảo sát này. Câu trả lời của quý vị rất quan trọng với chúng tôi.
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