
 
 

Các Câu Hỏi Khảo Sát Ý Kiến 

  
 

 Không biết Không 
bao giờ 

Đôi khi Thường 
xuyên 

Luôn luôn  

1. Trường chúng tôi tạo một môi trường chào đón tất cả mọi người (ví dụ, có 
các biển báo thân thiện và thông báo bằng nhiều ngôn ngữ, mời đóng 
góp nhiều quan điểm đa dạng, phản biện các giả thiết và quyết tâm tạo 
dựng các mối quan hệ).  

     

2. Trường chúng tôi chuyển ngữ thư từ liên lạc hoặc thông tin cần truyền đạt 
và cung cấp dịch vụ thông dịch khi cần.  

     

3. Trường chúng tôi khuyến khích các gia đình tình nguyện tham gia.      

4. Trường chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả các gia đình bất kể 
những khác biệt (chẳng hạn như tuổi, giới tính, sắc tộc, nguồn gốc văn 
hóa).  

     

5. Trường chúng tôi tiếp xúc với các gia đình theo nhiều cách (chẳng 
hạn như qua email, điện thoại, website).  

     

6. Trường chúng tôi có các cuộc trò chuyện hai chiều và rõ ràng về tiến bộ 
học tập hoặc nhu cầu của học sinh.  

     

7. Trường chúng tôi giúp các gia đình hiểu những gì họ có thể làm để 
giúp đỡ con em mình học tập.  

     

8. Trường chúng tôi đưa phụ huynh tham gia lập kế hoạch chuyển tiếp 
cho học sinh (chẳng hạn như trường trung học cấp hai, trung học cấp 
ba, sau khi tốt nghiệp trung học, nghề nghiệp).  

     

9. Trường chúng tôi sử dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu của 
các học sinh hiện nay.  

     

10. Trường chúng tôi khuyến khích học sinh tích cực tham gia các buổi thảo 
luận về các yêu cầu và chất lượng thực hiện (chẳng hạn như các buổi 
họp giữa phụ huynh-giáo viên).  

     

11. Trường chúng tôi giải thích các tiêu chuẩn học tập và sự liên kết của giáo 
trình học với các tiêu chuẩn này.  

     

12. Trường chúng tôi cung cấp thông tin và khuyến khích các gia đình bảo vệ 
quyền lợi của các học sinh ở cấp độ trường học, địa phương, tiểu bang, 
hoặc quốc gia.  

     

13. Trường chúng tôi lắng nghe quan ngại của các gia đình và thực sự thiện 
chí tìm cách giải quyết các quan ngại đó.  

     

14. Trường chúng tôi cung cấp thông tin về các quyền và trách nhiệm của gia 
đình theo luật liên bang và tiểu bang.  

     

15. Trường chúng tôi đề ra các chính sách công nhận và tôn trọng sự đa 
dạng (chẳng hạn như sự đa dạng về văn hóa, sắc tộc, tôn giáo, kinh tế 
xã hội).  

     

16. Trường chúng tôi coi các gia đình là đối tác bình đẳng trong quá trình ra 
quyết định (chẳng hạn như các quyết định về chính sách, giáo trình, 
ngân sách, an toàn, nhân sự).  

     

17. Trường chúng tôi cung cấp cho các gia đình thông tin về kế hoạch cải tiến 
trường học của chúng tôi.  

     

18. Trường chúng tôi phổ biến thông tin về các nguồn trợ giúp trong cộng 
đồng đáp ứng nhu cầu của các gia đình trong cộng đồng đó.  

     

19. Trường chúng tôi có các mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp địa 
phương, các tổ chức cộng đồng, và các nhóm dịch vụ để hỗ trợ học sinh 
học tập, hoặc giúp đỡ trường hay các gia đình.  

     

20. Trường chúng tôi là một phần trung tâm của cộng đồng.       

 


