
  Form B 

 

                           Bản Thăm Dò Ý Kiến Về Sự Tham Gia Của Phụ Huynh Di Dân ( BÆc Trung Học ) 

Hướng dẫn: Mục đích của cuộc thăm dò ý kiến này là để tìm hiểu them về sự tham gia của phụ huynh vào việc 

học của con em . Xin vui lòng trả lời những câu hỏi, chỉ suy nghĩ về con em của mình ở bậc trung học ( lớp 6-

12) Sự trả lời của phụ huynh rất quan trọng cho chúng tôi khi chúng tôi làm việc để xây dựng một chương trình 

giáo dục di dân mạnh mẽ hơn. Cám ơn cho thời giờ và sự giúp đỡ của các phụ huynh . 

Trong năm học này , phụ huynh có tham gia bất cứ các loại  

hoạt động nào dành cho phụ huynh sau đây không ? 

Thường xuyên 

  (3 lần hoặc 

   nhiều hơn )  

  Đôi khi 

   ( 1 – 2  

      lần)        

 Không 

vào thời 

điểm này 

 

1) Đến tham dự một buổi họp học tập chung hoặc buổi huấn luyện 

    tại trường 

    (Họp PTA hoặc MPAC , viếng trØÖng/gặp gỡ , Đêm Toán Học)  

   

 

2) Đến tham dự một buổi họp nói về việc học tập hay nhu cầu cÀn 

thi‰t của con tôi 

    (Họp giữa Phụ huynh/Giáo viên ; họp với người dạy kèm/người  

    ủng hộ chương trình di dân; nhân viên tư vấn; hiệu 

    trưởng của trường 

   

 

3) Liên lạc với trường bằng cách gọi điện thoại hay bằng cách viết     

    thơ quan tâm đến việc học tập hay nhu cầu cÀn thi‰t của con tôi 

    ( viết một ghi chú yêu cầu dạy kèm cho con tôi ) 

   

 

4) Đi dự một bu°i đặc biệt tại trường của con tôi 

    ( Vỡ kịch của trường hay buổi hòa nhạc, trao giải thưởng cho  

    học sinh , các trò chơi thể thao ) 

   

 

5) Đưa con tôi đến các nơi trong cộng đồng để học tập kinh nghiệm 

    (chuyến đi đến thư viện hay sở thú, lễ hội văn hóa, sự kiện của  

    nhà thờ )   

   

 

6) Đến tham dự các lớp học giáo dục dành cho người lớn 

    (các lớp cho phụ huynh, lớp Anh Văn hay lớp vi tính) 

   

 

7) Giúp con tôi làm bài tập ª nhà 

    (xem qua các giấy tờ, lập các quy tắc và thời gian để làm bài tập 

    ª nhà, tạo ra một không gian nơi mà con tôi có thể học tập) 

   

 

8) Làm các hoạt động giáo dục ở nhà với con tôi 

    (chơi các trò chơi, đọc truyện , nói chuyện với con tôi về trường 

    học, dạy về giá trị gia đình) 

   

 

9) Các hoạt động khác (xin vui lòng cho bi‰t  hoạt động/sự kiện) 

   

          Xin vui lòng tiếp tục ở trang sau 



  Form B 

 

  

                              Bản Thăm Dò Ý Kiến Về Sự Tham Gia Của Phụ Huynh Di Dân ( BÆc Trung Học ) 

Các vÃn đề sau đây làm cho tôi khó dành thời gian cho các loại  

hoạt động 

 

 Thường xuyên 

  

  Đôi khi 

 Không 

 vào thời 

 điểm này 

 

10) Lịch làm việc của tôi không cho phép tôi có thời gian 

 

   

 

11) Không  có phương tiện di chuy‹n 

 

   

 

12) Tôi không cảm thấy được s¿ đón ti‰p ở trường 

 

   

 

13) Không có dụng cụ học tập hay sách 

 

   

 

14) Thiếu nhà giữ trẻ với giá cả phải chăng trong khu vực của tôi 

 

   

 

15) Nguyên nhân khác ( xin vui lòng cho bi‰t) 

 

   

        Cám ơn! 

 

 


