
Khảo Sát Về Sự Tương Tác Của Gia Đình —Phiên bản 2  
 

Page 1 of 2 
 

 
Chỉ dẫn:  Vui lòng chọn câu trả lời mô tả tốt nhất con bạn hoặc trường học của con bạn. Các câu trả lời cá nhân sẽ không được 
chia sẻ hoặc kết nối với con bạn hoặc gia đình bạn.  Nếu một mục không áp dụng cho bạn, vui lòng để trống.  Thông tin sẽ 
được sử dụng để giúp trường học của bạn thu hút các gia đình tốt hơn trong việc học tập của con em họ.  
 
trường học khu ______________________  trường _________________________________________ 
 

 
không áp 

dụng 
(N/A) 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

không 
đồng ý trung lập đồng ý 

hoàn 
toàn 

đồng ý 

1. Nhân viên nhà trường (hiệu trưởng, giáo viên, cố 
vấn, nhân viên văn phòng) chào đón gia đình tôi.        

2. Nhân viên nhà trường tìm kiếm ý kiến đóng góp 
của tôi để hiểu rõ hơn về con tôi và gia đình tôi.       

3. Tôi cảm thấy con tôi được coi trọng và chăm sóc 
trong ngôi trường này.        

4. Nhân viên nhà trường coi trọng sự đa dạng và độc 
đáo của gia đình tôi.       

5. Tôi được thông báo về các sự kiện sắp tới và cách 
liên hệ với nhân viên trường.       

6. Nhân viên nhà trường giao tiếp với tôi bằng ngôn 
ngữ ưa thích của tôi bằng những từ dễ hiểu.       

7. Giáo viên thường xuyên thông báo cho tôi về 
những gì con tôi đang học.       

8. Nhân viên nhà trường thường xuyên thông báo cho 
tôi về sự tiến bộ của con tôi bằng dữ liệu dễ hiểu.        

9. Các giáo viên liên lạc với tôi để cho tôi biết những 
điều tích cực về con tôi.       

10. Tôi có thể dễ dàng tìm thấy thông tin về sự tiến bộ 
của con tôi  (bài đánh giá, bài tập, sự chuyên cần).       

11. Trường học của tôi cung cấp thông tin hữu ích về 
cách hỗ trợ việc học tập của con tôi ở nhà.       

12. Trong các buổi hội thảo, tôi và giáo viên trao đổi 
thông tin có giá trị về những điểm mạnh và thách 
thức của con tôi. 

      

13. Các giáo viên giúp con tôi nhìn ra điểm mạnh cá 
nhân và học tập.       

14. Nhân viên nhà trường khuyến khích tôi chia sẻ 
những lo lắng về tình trạng học tập, xã hội và tình 
cảm của con tôi. 

      

15. Nhân viên nhà trường coi tôi là một đối tác quan 
trọng trong việc đưa ra các quyết định vì lợi ích tốt 
nhất của con tôi.       
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không áp 

dụng 
(N/A) 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

không 
đồng ý trung lập đồng ý 

hoàn 
toàn 

đồng ý 

16. Tôi tin tưởng ban giám hiệu nhà trường sẽ đưa ra 
các quyết định vì lợi ích tốt nhất của tất cả học 
sinh. 

      

17. Tôi có cơ hội đóng góp ý kiến vào các chính sách, 
chương trình và nỗ lực cải tiến của trường.       

18. Nhà trường hợp tác với các doanh nghiệp và tổ 
chức cộng đồng theo những cách thức thúc đẩy 
việc học tập của học sinh (cơ hội tình nguyện, 
chuyến đi thực tế, diễn giả khách mời, cố vấn, các 
chương trình hè và sau giờ học). 

      

19. Hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức cộng 
đồng giúp mở rộng nhận thức và sự tham gia của 
con tôi vào cộng đồng của chúng tôi. 

      

20. Nhà trường giúp các gia đình kết nối với các 
nguồn lực và hỗ trợ cần thiết của cộng đồng.       

 
Bạn có đứa con nào nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt (IEP, IFSP) tại trường này không?  

 Có 
 Không 
 Không chắc chắn 

 
Bạn có gợi ý nào về cách nhà trường có thể thu hút và hỗ trợ gia đình bạn tốt hơn không?  

 

 
Thông tin nhân khẩu học được thu thập để hiểu rõ hơn về hiệu quả của các phương pháp tương tác với gia đình của nhà trường. 
Các câu trả lời cá nhân sẽ không được chia sẻ hoặc kết nối với con bạn hoặc gia đình bạn.  
 
Điều nào trong số này mô tả chính xác nhất về chủng tộc/dân tộc trong nhà bạn?  (Đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp) 

 Người Châu Á hoặc Đảo Thái Bình Dương 
 Người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi 
 Người Tây Ban Nha hoặc La Tinh 
 Người Mỹ bản địa hoặc thổ dân Alaska 
 Người da trắng hoặc Người Cáp Ca (không phải gốc Tây Ban Nha) 
 Khác 
 Không Thích Trả Lời 

 
Gia đình bạn có nói các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trong nhà của bạn không? 

 Có 
 Không 
 Không Thích Trả Lời 

 
Gia đình bạn có đủ điều kiện nhận suất ăn trưa miễn phí/giảm giá không? 

 Có 
 Không 
 Không chắc chắn 


