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Ngày 13 tháng 3, 2017

Tham Khảo Ý Kiến Phụ Huynh Tham Gia Title I Mùa Xuân 2017
Kính gửi Phụ huynh/Người giám hộ,
Trường tiểu học Morrow là trường Title I, là phụ huynh/người giám hộ của con em đang học tại một trường Title I quý
vị là phần quan trọng của đội ngũ Title I. Ý kiến đóng góp của quý vị là điều quan trọng trong việc lập lên kế hoạch và
thực hiện các chương trình tham gia của phụ huynh và các hoạt động cho trường học của chúng tôi. Tất cả các chương
trình Title I tập trung để giúp học sinh hội đủ điều kiện đáp ứng được các nhu cầu học tập cao của tất cả học sinh, bất
kể tình trạng kinh tế xã hội và bối cảnh của học sinh. Cuộc thăm dò ý kiến sau đây là bảo mật và sẽ được sử dụng để
giúp chúng tôi về kế hoạch tương lai cho các hoạt động tham gia của phụ huynh và các sự kiện tại trường Tiểu học
Morrow. Chúng tôi đánh giá cao về phản hồi của quý vị và cảm ơn quý vị đã dành thời gian để hoàn tất thăm dò này.
Tất cả tham khảo có thể gửi đến Tony Keel tại Trung tâm Thông tin Phụ huynh, Morrow Elementary, 6115 Reynolds
Road Morrow, GA 30260 hoặc hoàn tất trên mạngtại

http://clayton.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eG5RjrKWBacBdMp
Kế hoạch của trường
1. Quý vị có nhận thấy trường học của con em quý vị cung cấp cho quý vị cơ hội để chia sẻ thông tin và ý kiến về
chương trình tham gia của phụ huynh và các hoạt động không?
Không tốt

Tạm tốt

Khá tốt

Rất tốt

2. Quý vị có tham dự cuộc họp trong năm nay nói về các mục tiêu và hoạt động của chương trình Title I đã được
thảo luận với phụ huynh không?
Có

Không

Không chắc chắn

3. Vào đầu năm học, tất cả phụ huynh được yêu cầu để ký vào bản khế ước phụ huynh-trường học, bản khế ước
phác thảo các trách nhiệm vai trò của cả hai bên trường học và phụ huynh trong việc cung cấp các kinh nghiệm
học tập tốt nhất cho học sinh. Xin cho biết bản khế ước này ảnh hưởng đến sự học tập của con em trong năm
học này thế nào?

4. Quý vị muốn thấy các khoản tiền của phụ huynh tham gia được sử dụng thế nào tại trường cho việc học tập
của con em mình? (đánh dấu tất cả nếu áp dụng)
Điều phối viên cho Phụ huynh tham gia
Các buổi hội thảo phụ huynh
Tài liệu công nghệ
Tài liệu giáo dục cho phụ huynh sử dụng
Trung tâm tài liệu cho phụ huynh
Khác hơn:
Trang 1 của 4

Vietnamese 228.1

5. Điều gì sẽ giúp quý vị tham gia nhiều hơn trong sự quyết định và thành tích học tập chung của con em quý vị?
□ Nhiều khuyến khích từ nhà trường để tham gia
□ Thêm thông tin về làm thế nào để tham gia
□ Thêm thông tin về các vấn đề được trường giải quyết
□ Thêm cơ hội để chia sẻ ý kiến của tôi về vấn đề của trường
□ Thêm sự tự tin trong khả năng của tôi để giúp đỡ
□ Có thêm thời gian trong lịch trình của tôi
□ Khác hơn (xin giải thích)
6. Quý vị có cơ hội để cung cấp ý kiến trong quyết định không?
Có

Không chắc chắn

Không

7. Trường học có khuyến khích phụ huynh đóng vai trò trong quá trình lập ra kế hoạch cải tiến trường học không?
Không tốt

Tạm tốt

Khá tốt

8. Trong năm vừa qua, quý vị có tham gia vào
việc phát triển và xem xét những điều sau đây?

Có, tôi tham
gia

Rất tốt
Không, tôi
không tham
gia

Tôi không
được thông
báo

Tôi không
biết đến

Các hoạt động phụ huynh tham gia
Kế hoạch phụ huynh tham gia
Sử dụng quỹ Phụ huynh tham gia
Khế ước Nhà trường-Phụ huynh
Dịch vụ chương trình Title I
Kế hoạch cải tiến trường học
9. Những phương cách trường học có thể làm tốt hơn liên quan đến kế hoạch phụ huynh tham gia?

Sự Liên lạc giữa Trường-Nhà
10. Trường học của con quý vị có làm tốt để cung cấp thông tin dễ hiểu cho quý vị không?
Không tốt

Tạm tốt

Khá tốt

Rất tốt

11. Giáo viên của con quý vị có liên lạc với quý vị thường xuyên về sự tiến bộ của con em không?
Không bao giờ

Một hoặc hai lần năm

Mỗi vài tháng

Hàng tuần hoặc nhiều hơn

12. Quý vị muốn nhận được thông tin từ trường của con quý vị như thế nào? (đánh dấu tất cả nếu có áp dụng)
□ Thư/tờ thông tin,vv., gửi cho học sinh
□ Email
□ Trang mạng của trường
□ Gọi điện thoại
□ Phương tiện truyền thông xã hội
□ Khác hơn (xin cho biết)
13. Quý vị có biết làm thế nào để liên lạc với giáo viên của con mình không?
Biết

Không

14. Những cách nào trường có thể cải thiện mối giao tiếp giữa phụ huynh và nhà trường?
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Giúp đỡ con với trường học
15. Quý vị có biết con em được yêu cầu phải hiểu tất cả các môn học không?
Có
Không
16. Quý vị có thường gặp mặt trực tiếp với giáo viên của con quý vị không?
Không bao giờ

Một hoặc hai lần

Mỗi vài tháng

Hàng tuần hoặc nhiều hơn

17. Nhà lãnh đạo trường chăm lo môi trường mà trong đó gồm có nhân viên, phụ huynh, và các hoạt động cộng đồng
làm việc với nhau để cải thiện thành tích của học sinh như thế nào?
Không tốt

Tạm tốt

Khá tốt

Cực tốt

18. Những thông tin nào mà quý vị muốn trường cung cấp cho quý vị? (đánh dấu tất cả nếu có áp dụng)
□ Điều hướng trường học
□ Phương thức đọc
□ Giúp về công nghệ
□ Phương thức toán
□ Giúp làm bài tập về nhà
□ Khác hơn (xin viết ra)
19. Trong các năm qua, quý vị có thường tham dự các buổi họp phụ huynh hoặc sự kiện để giúp quý vị hỗ trợ con em
học tập tốt tại trường không?
Không bao giờ

Một hoặc hai lần

Mỗi vài tháng

Hàng tuần hoặc nhiều hơn

20. Xin cho biết quý vị có nhận được các thông tin dưới đây đến từ trường của con quý vị.
Nhận được
và rất hữu
ích
Thông tin về những gì mà trường dạy cho con của quý vị

Nhận
được,
nhưng
không hữu
ích

Chắc chắn
không nhận
được

Không biết

Thông tin về Georgia Milestones
Thông tin điểm thi của con quý vị về Georgia Milestones
Điểm trên Georgia Milestones nghĩa là gì
Làm thế nào để theo dõi sự tiến bộ của con quý vị
Thông tin được sử dụng để xác định xem con quý vị được
lên lớp hay ở lại
Làm thế nào quý vị có thể làm việc với giáo viên để giúp
con em tại trường
21. Quý vị có thường xuyên tham gia vào các hoạt động trong lớp với con em trong giờ học không?
Không bao giờ

Một hoặc hai lần

Mỗi vài tháng

Hàng tuần hoặc nhiều hơn

22. Quý vị có thường xuyên làm các bài tập về nhà với con mình không?
Không bao giờ

Một hoặc hai lần

Mỗi vài tháng

Hàng tuần hoặc nhiều hơn

23. Quý vị có thường trò chuyện với con về những gì em ấy đang học tại trường không?
Không bao giờ

Rất ít

Đôi khi

Thường xuyên

Hầu như tất cả thời gian

24. Cách gì mà nhà trường có thể giúp đỡ quý vị để giúp con em học tập tốt hơn tại trường?
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Phụ huynh dự phần
26. Quý vị có thường xuyên tham gia vào các hoạt động của con em tại trường không?
Không bao giờ
Một hoặc hai lần
Mỗi vài tháng
Hàng tuần hoặc nhiều hơn
27. Are you aware of the opportunities to volunteer at your child’s school?
27. Quý vị có biết về các cơ hội để làm tình nguyện viên tại trường của con em không?
Biết

Không

28. Quý vị có cảm thấy nhà trường tạo cho phụ huynh cảm giác chào đón thân thiện không?
Không tốt
Tạm tốt
Khá tốt
Rất tốt
29. Thời gian nào quý vị có thể tham dự các hoạt động của trường và họp phụ huynh? (đánh dấu tất cả nếu áp dụng)
□ Giúp giữ trẻ
□ Giúp đưa đón
□ Họp vào buổi sáng (9:00 – 12:00 trưa)
□ Họp vào buổi tối (6:00 – 8:00 tối)
□ Thông tin trực tiếp trên mạng
□ Khác hơn (xin giải thích)
30. Mỗi hoạt động được liệt kê dưới đây, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách đánh dấu vào ô đúng theo ý kiến
của quý vị.
Không giá
Rất có giá
Không dự
Hoạt động phụ huynh tham gia
Giá trị ít
Có giá trị
trị
trị
phần
Đêm tham quan lớp học trường học
Đêm biết đọc biết viết
Hội chợ khoa học
Ngày phụ huynh tham gia
Hội thảo giúp làm bài tập
Họp phụ huynh-giáo viên
Đêm toán học
Đề nghị hoạt động khác hơn:
31. Quý vị có thường xuyên làm việc với các phụ huynh khác tại trường học của con quý vị lên kế hoạch và thực hiện
các hoạt động của trường không?
Không bao giờ

Một hoặc hai lần

Mỗi vài tháng

Hàng tuần hoặc nhiều hơn

32. Cách gì mà nhà trường có thể giúp quý phụ huynh để tham gia vào các chương trình và hoạt động của trường?
33. Xin mô tả bất kỳ sở thích, tài năng hoặc làm việc kinh nghiệm mà quý vị có thể chia sẻ với học sinh, nhân viên, và
phụ huynh tại trường của con quý vị.
Xin cung cấp thông tin liên lạc nếu quý vị muốn trường học thông báo về bất kỳ thông tin phản hồi hoặc các cách để
giúp quý vị tham gia trong các hoạt động của trường như được mô tả trong bản tham khảo.
Thông tin liên lạc (TÙY Ý)
Tên phụ huynh/người giám hộ:
Điện thoại:
Tên con:

Địa chỉ Email:
Địa chỉ nhà:

Cám ơn quý vị đã dành thời gian để hoàn tất cuộc tham khảo quan trọng này. Hồi đáp của quý vị rất quan trọng và
chân thành cám ơn.
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