
Dự án iELT-Ozarks: Khảo sát phụ huynh 

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị cho dự án. Vui lòng trả lời các câu hỏi liên quan tới trường của con quý vị. Chúng tôi 

không tìm kiếm sự đúng sai trong các câu hỏi. Chúng tôi chỉ muốn biết về môi trường giáo dục của con quý vị. Các câu trả 

lời sẽ giúp chúng tôi thực hiện dự án tốt hơn.  Chúng tôi chân thành cảm ơn  thời gian và sự giúp đỡ của quý vị. 

SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH  

Trong năm học vừa qua, quý vị có  

gặp gỡ với giáo viên của con quý vị không? Có Không  

găp gỡ với giáo viên tiếng Anh (ESL) của con quý vị 
không? 

Có Không 

tham gia vào bất kỳ hoạt động nào dành cho phụ 
huynh ở trường không? 

Có Không 

giúp đỡ con của quý vị làm bài tập về nhà không? Có Không 

đọc sách với con của quý vị ở nhà không?  Có Không 

 

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ HIỆN TẠI  

Trường của con quý vị có cung cấp thông dịch viên cho quý vị nếu cần không?  Có      Không 

Vui lòng đánh giá những nhận xét sau: 

 Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

Tôi 
không 

biết 

Tôi cảm thấy được chào đón ở trường của 
con tôi. 

     

Tôi cảm thấy thoải mái khi tham gia các 
hoạt động của trường với vai trò là phụ 
huynh. 

     

Các hoạt động của trường của con tôi đã 
hỗ trợ cho tôi với vai trò là một phụ huynh 
ESL. 

     

Tôi biết con tôi học những gì ở trường.      

Con tôi được nhận thêm sự giúp đỡ nếu 
con tôi cần. 

     

 

Đánh giá các chương trình tại trường của con quý vị: 

 

Kém 
Trung 
bình Tốt Rất tốt 

Tôi 
không 

biết 

Chương trình học đọc      

Chương trình toán      

Chương trình tiếng Anh      



MỐI QUAN TÂM 

Quý vị có muốn tìm hiểu về các chương trình sau tại trường của con quý vị không? 

 Không 
quan tâm 
một chút 

nào 

Tương 
đối quan 

tâm 
Quan 
tâm 

Rất quan 
tâm 

Mục đích của Chương trình tiếng Anh     

Con của quý vị học những gì ở trường     

Cách để giúp đỡ con của quý vị với 
chương trình học ở trường  

    

 

 

Khoanh tròn câu trả lời của quý vị. Quý vị có muốn . . . 

thăm quan các lớp học của con quý vị không?   Có Không 

tới trường tham dự buổi họp mặt để tìm hiểu thêm về các chương 
trình học của trường không? 

Có Không 

làm tình nguyện viên ở lớp học không? Có Không 

tham gia vào ban phụ huynh không? Có Không 

nói chuyện với các bậc phụ huynh khác về trường không? Có Không 

tham gia các sự kiện xã hội, biểu diễn hay lễ hội của trường không? Có Không 

tham gia các hoạt động mang tính giáo dục không? Có Không 

tham gia các chuyến đi thực địa không? Có Không 

giúp đỡ con của quý vị làm bài tập về nhà không?  Có Không 

đọc sách với con của quý vị ở nhà không? Có Không 

       

Để hỗ trợ quý vị tham gia được các hoạt động phụ huynh, quý vị cần những điều nào sau đây? (Đánh dấu tất cả 

các lựa chọn phù hợp.) 

 Các chương trình buổi tối 

 Một người trông trẻ tại chỗ 

 Một ai đó đi cùng quý vị 

 Phương tiện đi lại 

 Thông dịch viên 

 Yếu tố khác: ____________________ 
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