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Tham Khảo Ý Kiến Đánh Giá Chương Trình Gia Đình Tham Gia Thường Niên
Kính gởi phụ huynh,
Trường chúng tôi tổ chức nối kết với tất cả phụ huynh và những thành viên trong gia đình và hỗ trợ nhà trường
tương tác thành công với phụ huynh. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị trong việc lập kế hoạch thúc đẫy
gia đình tham gia. Xin hoàn tất những phần sau đây để cung cấp ý kiến của quý vị trong nỗ lực giúp đỡ quý vị hỗ
trợ cho con em quý vị thành công trong học tập và giáo dục.

Cho Chúng Tôi Biết về Con của Quý Vị
Con em quý vị đang học tại những trường nào? (khoanh tròn tất cả trường đang học)
Elementary
Anderson ES
Arnold ES
Brown ES
Callaway ES
Church Street ES
East Clayton ES
Edmonds ES
Fountain ES
Harper ES
Hawthorne ES
Haynie ES
Huie ES
Jackson ES
Kemp ES
Kemp Primary
Kilpatrick ES
King ES
K.R. Pace School of the
Arts

Elementary
Lake City ES
Lake Ridge ES
Lee Street ES
Marshall ES
McGarrah ES
Morrow ES
Mt Zion ES
Mt. Zion Primary
Northcutt ES
Oliver ES
Pointe South ES
Riverdale ES
River’s Edge ES
Smith ES
Suder ES
Swint ES
Tara ES
Unidos Dual Language
West Clayton ES
White Academy ES

Middle
Adamson MS
Babb MS
Elite Scholars MS
Forest Park MS
Jonesboro MS
Kendrick MS
Lovejoy MS
Morrow MS
Mundy’s Mill MS
North Clayton MS
Pointe South MS
Rex Mill MS
Riverdale MS
Roberts MS
Sequoyah MS
White Academy MS

High
Drew HS
Elite Scholars
Academy
M.E. Stilwell School
of the Arts
Forest Park HS
Jonesboro HS
Lovejoy HS
Perry Career Academy
Morrow HS
Mt. Zion HS
Mundy’s Mill HS
North Clayton HS
Riverdale HS

Con em quý vị đang học những cấp lớp nào? (khoanh tròn tất cả lớp đang học)
PreK

Kindergarten

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th
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Tôi Muốn Nhân Viên Trường Biết
Về Mối Quan Hệ Đối Tác Học Đường/ Làm Việc Với Phụ Huynh:
2. Quý vị muốn giáo viên và nhân viên biết gì về phụ huynh tham gia?
Cho Trường Của Con Em
Quý Vị

Giáo viên và nhân viên
trường xây dựng mối quan
hệ đối tác với phụ huynh và
gia đình như thế nào để
nâng cao thành tích học
sinh trong trường tiểu học?

Nhân Viên Quản
Trị
□ Tôn trọng và sử dụng
□
□

những ý kiến của phụ
huynh khi đưa ra quyết
định
Nối kết, liên lạc với, và
làm việc với phụ huynh
như một đối tác bình
đẳng

Giáo Viên
□
□
□

Thực hiện và phối hợp
với chương trình phụ
huynh tham gia/ sinh
hoạt/ sự kiện

Tôn trọng và sử dụng những
ý kiến của phụ huynh khi
đưa ra quyết định

Những Nhân Viên
Khác
□ Tôn trọng và sử dụng

Nối kết, liên lạc với, và làm
việc với phụ huynh như một
đối tác bình đẳng

□

Thực hiện và phối hợp với
chương trình phụ huynh
tham gia/ sinh hoạt/ sự kiện

□

những ý kiến của phụ
huynh khi đưa ra quyết
định
Nối kết, liên lạc với, và
làm việc với phụ huynh
như một đối tác bình đẳng
Thực hiện và phối hợp với
chương trình phụ huynh
tham gia/ sinh hoạt/ sự
kiện

Cách Tôi Muốn Nhà Trường Liên Lạc Với Tôi
3. Cách quý vị muốn được trường liên lạc thông báo thông tin về giáo dục của con em quý vị? (Đánh dấu tất cả những
áp dụng)
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Liên Lạc với Trường của con em quý vị
Email
Thu âm Trước / Máy Gọi Robo
Email Đại Chúng
Tin nhắn / Viết tin nhắn gởi về nhà với học
sinh
Tin nhắn-Text message
Class Dojo
Đăng tải trên trang mạng
Truyền Thông Xã Hội (như.. Facebook,
Twitter)
Gọi điện thoại cá nhân từ giáo viên
Khác ________________________











Liên Lạc với Học Khu
Email
Thu âm Trước / Máy Gọi Robo
Email Đại Chúng
Tin nhắn / Viết tin nhắn gởi về nhà với học
sinh
Tin nhắn-Text message
Đăng tải trên trang mạng
Truyền Thông Xã Hội (như.. Facebook,
Twitter)
Gọi điện thoại cá nhân từ giáo viên
Khác ________________________
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4. Xin hoàn tất bản câu hỏi sau:

Có

Không

Không Chắc /
Không Áp Dụng

a. Liên lạc với nhà trường được cung cấp, phiên dịch, hoặc thông dịch
trong ngôn ngữ tôi có thể hiểu.
b. Trường cung cấp những buổi họp trong nhiều dạng ví như đối mặt và
qua mạng.
b. Trường cung cấp buổi họp phụ huynh vào thời gian thuận tiện trong
ngày/đêm.
5. Thời gian nào là tốt nhất để quý vị họp phụ huynh?
□ Trước giờ học (Thứ Hai-Thứ Sáu)
□ Trong giờ học, trước giờ ăn trưa (Thứ Hai-Thứ Sáu)
□ Trong giờ học, sau giờ ăn trưa (Thứ Hai-Thứ Sáu)
□ Ngay sau giờ học (Thứ Hai-Thứ Sáu)
□ Buổi chiều (Thứ Hai-Thứ Sáu)
□ Thứ Bảy
□ Chọn Ngày/giờ (Xin ghi rõ): _____________________________
6. Lý do xác thực nhất mà quý vị không thể tham gia sự kiện phụ huynh tham gia?









Không để ý có tổ chức sự kiện.
Sự kiện được tổ chức vào thời gian/ngày không thuận tiện.
Địa điểm tổ chức sự kiện không thuận tiện.
Tôi cảm thấy những sự kiện không thích hợp với con em tôi.
Thiếu phương tiện di chuyển
Thiếu người giữ trẻ
Sự kiện không trong ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu
Khác ___________________________________________________________________
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Tôi Cần Biết Gì để Giúp Con Em Tôi Chuyển Tiếp Bước Kế Tiếp
7. Dịch vụ chuyển tiếp nào quý vị muốn trường cung cấp cho gia đình? (Đánh dấu tất cả những áp dụng)






Preschool đến Kindergarten
Tiểu học đến Trung học cấp hai
Trung học cấp hai đến Trung học cấp ba
Trung học cấp ba đến Nghề nghiệp (Hội chợ nghề nghiệp, Nhóm nghề / Đường hướng nghiệp)
Trung học cấp ba đến Đại học (Advanced Placement (AP) courses, college admission planning, college financial
aid - Các môn học AP nâng cao, kế hoạch xin học đại học, hỗ trợ tài chính đại học)
 Được lên lớp/Yêu cầu tốt nghiệp
 Học sinh mới tham quan dành cho thành viên gia đình
 Khác___________________________________________________________________

Tôi Muốn Biết Gì về Giáo Dục của Con Em Tôi
10. Quý vị đã được cung cấp những thông tin sau đây?
Thông Tin

Có

Không

Không Chắc /
Không Áp Dụng

Tôi muốn thêm thông
tin về đề tài này

Bài Thi Georgia Milestones Assessment
Những bài thi khác được sử dụng để đánh
giá thành tích và tiến bộ của học sinh.
Bài thi thay thế dành cho học sinh với nhu
cầu đặc biệt.
Tiêu Chuẩn Học Tập Tiểu Bang
Giải thích giáo trình giảng dạy hoặc những
điều con em tôi đang học trong lớp
Nhóm Nghề Nghiệp Georgia/Khóa Định
Hướng Nghề Nghiệp
Cách liên lạc với giáo viên của học sinh
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Cách giúp con em tôi với toán
Cách Truy cập điểm của học sinh
Học tập và mẹo làm bài tập
Cách sử dụng công nghệ kỹ thuật để giúp
học sinh
Thông tin về những thiệt hại của bản quyền
Cách giúp bản thân tôi về kỹ năng đọc để
hỗ trợ cho con em tôi.
Chương Trình “Title I, Phần A”

Tôi Biết Gì về Kế Hoạch Phụ Huynh và Gia Đình Tham Gia Cấp Trường
12. Xin trả lời những câu hỏi dưới đây
Thông Tin

Có

Không

Không Chắc /
Không Áp Dụng

Đề Nghị

Nhà trường hỏi tôi cho hồi đáp về kế hoạch phụ
huynh và gia đình tham gia cấp trường.
Trường tạo kế hoạch phụ huynh và gia đình tham
gia cấp trường cho cộng đồng địa phương.
Cập nhật của trường, ít nhất thường kỳ, phụ
huynh và gia đình tham gia lập kế hoạch họp mặt
để thay đổi nhu cầu của phụ huynh và nhà
trường.
Nếu Chương Trình Toàn Trường Title I không
làm phụ huynh hài lòng, nhà trường phải nộp bất
kỳ đề nghị của phụ huynh đến văn phòng Title I
cấp học khu.
Nhà trường giải thích Khế Ước Nhà Trường-Phụ
Huynh là gì và cách phụ huynh, tất cả nhân viên
của trường, và học sinh chia sẻ trách nhiệm cải
thiện thành tích học tập của học sinh.
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Tôi cảm thấy tôi đã có cơ hội cung cấp hồi đáp
và tham gia vào việc ra quyết định về giáo dục
của con em tôi.
Trường học hỏi tôi cho hồi đáp về cách sử dụng
ngân sách phụ huynh và gia đình tham gia 1%.

13. Dưới đây là danh sách nhưng sinh hoạt của phụ huynh tham gia đã được cung cấp. Xin chấm điểm mỗi sinh hoạt.

Sinh Hoạt/ Sự Kiện
Họp Phụ Huynh Title I Thường
Niên

Hội Thảo Học Viện Phụ Huynh

Họp Phụ Huynh Đóng Góp Ý
Kiến Title I (Khế Ước Nhà TrườngPhụ Huynh, Xây Dựng Năng Lực Nhân
Viên, Kế Hoạch Phụ Huynh & Gia
Đình Tham Gia, Kế Hoạch Toàn
Trường Title I và Họp Ngân Sách 1%)

Hội Thảo Phụ Huynh & Gia
Đình Tham Gia Title I cấp Học
Khu
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Tham Gia
(Xin khoanh tròn câu trả lời)
0=không tham gia
1=không hữu ích
2=có điều hữu ích
3=rất hữu ích
0=không tham gia
1=Không hữu ích
2=có điều hữu ích
3=rất hữu ích
0=không tham gia
1=không hữu ích
2=có điều hữu ích
3=rất hữu ích
0=không tham gia
1=không hữu ích
2=có điều hữu ích
3=rất hữu ích
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14. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã tham gia hoàn tất bản tham khảo này. Chúng tôi mong được tham khảo hồi
đáp của quý vị và sử dụng thông tin đó để cải thiện chất lượng quan hệ đối tác giữa nhà trường và phụ huynh. Xin thêm
những yêu cầu, gợi ý, hoặc câu hỏi nào khác vào bên dưới. Nếu quý vị có câu hỏi, xin ghi thông tin liên lạc như cách để
liên lạc với quý vị.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Vnamese 178.20

7

