
Giúp học sinh học tập hết sức mình ở trường cần đến nỗ lực của cả một nhóm. Phụ huynh, học sinh và nhà trường đều đóng vai trò
quan trọng trong quá trình này. Để giúp tất cả chúng ta tìm hiểu cách để làm cho trải nghiệm học tập ở trường của con quý vị tích
cực và hữu ích nhất có thể, xin vui lòng cho chúng tôi biết những câu trả lời thành thật, nghiêm túc cho những câu hỏi sau đây.

Môi trường trường học
Trong phần này, chúng tôi xin tìm hiểu thêm về nhận thức của quý vị về môi trường chung tại trường của con quý vị.

1. Quý vị nghĩ rằng trẻ em thích đi học ở trường của con quý vị trong chừng mực nào?

Hoàn toàn không thích Thích một chút Phần nào thích Khá thích Rất thích

2. Các nhà quản lý ở trường của quý vị tạo ra một môi trường trường học giúp trẻ em học tập tốt như thế nào?

Hoàn toàn không tốt Hơi tốt Phần nào tốt Khá tốt Tốt vô cùng

3. Trường quý trọng sự đa dạng lai lịch của trẻ em nhiều như thế nào?

Hoàn toàn không tốt Hơi tốt Phần nào tốt Khá tốt Tốt vô cùng

4. Nói chung, quý vị nghĩ rằng trẻ em tại trường của con quý vị tôn trọng người làm ở trường nhiều như thế nào?

Hầu như không tôn trọng Tôn trọng một chút Phần nào tôn trọng Khá tôn trọng Rất tôn trọng

5. Nói chung, quý vị nghĩ rằng người làm ở trường tại trường của con quý vị tôn trọng trẻ em nhiều như thế nào?

Hầu như không tôn trọng Tôn trọng một chút Phần nào tôn trọng Khá tôn trọng Rất tôn trọng

Nhận thức về trường học
Trong phần đầu tiên này, chúng tôi xin tìm hiểu thêm về một số vai trò, kỳ vọng và thái độ cũng như hoạt động mà quý vị thực hiện
với tư cách phụ huynh của một đứa trẻ ở tuổi đến trường.

6. Quý vị gặp các giáo viên tại trường của con mình thường xuyên như thế nào?

Hầu như không bao giờ Một hai lần một năm Cách vài tháng Hằng tháng Hằng tuần hoặc hơn

7. Quý vị tự tin như thế nào về khả năng của mình để lựa chọn về việc học tập ở trường của con mình?

Hoàn toàn không tự tin Hơi tự tin Có phần nào tự tin Khá tự tin Vô cùng tự tin

8. Quý vị giúp con mình hiểu nội dung cháu đang học tập ở trường thường xuyên như thế nào?

Hầu như không bao giờ Thỉnh thoảng Đôi lúc Thường xuyên Hầu như luôn luôn

9. Quý vị tự tin như thế nào vào khả năng mình để bảo đảm rằng trường học của con mình đáp ứng nhu cầu học tập của con
mình?

Hoàn toàn không tự tin Hơi tự tin Có phần nào tự tin Khá tự tin Vô cùng tự tin
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10. Trong năm vừa qua, quý vị đã đến thăm trường học của con mình thường xuyên như thế nào?

Hầu như không bao giờ một hai lần Cách vài tháng Hằng tháng Hằng tuần hoặc hơn

11. Quý vị và con mình nói chuyện thường xuyên như thế nào khi cháu gặp phải vấn đề với người khác?

Hầu như không bao giờ Thỉnh thoảng Đôi lúc Thường xuyên Hầu như luôn luôn

12. Quý vị tự tin như thế nào vào khả năng mình để trợ giúp cho việc học tập của con mình ở nhà?

Hoàn toàn không tự tin Hơi tự tin Có phần nào tự tin Khá tự tin Vô cùng tự tin

13. Trong chừng mực nào quý vị biết rõ cách mà con mình cư xử trong quan hệ xã hội ở trường?

Hoàn toàn không tốt Hơi tốt Phần nào tốt Khá tốt Tốt vô cùng

14. Quý vị tự tin như thế nào vào khả năng mình để giúp con mình đối phó với các cảm xúc của con một cách đúng đắn?

Hoàn toàn không tự tin Hơi tự tin Có phần nào tự tin Khá tự tin Vô cùng tự tin

Nhận thức về trẻ
Trong phần này, chúng tôi xin tìm hiểu thêm về nhận thức của quý vị về con mình và về quan hệ tương tác của con với trường học
của cháu.

15. Tại trường, con của quý vị có ý thức cháu trực thuộc về cộng đồng trường nhiều như thế nào?

Hoàn toàn không trực thuộc Trực thuộc một ít Có phần nào trực thuộc Khá trực thuộc Trực thuộc rất nhiều

16. Con tôi kết nối tích cực với ít nhất một người lớn ở trường.

Hoàn Toàn Không Đồng Ý Không Đồng Ý Không Có Ý Kiến Đồng Ý Hoàn Toàn Đồng Ý

17. Con tôi kết nối tích cực với ít nhất một bạn đồng lứa ở trường.

Hoàn Toàn Không Đồng Ý Không Đồng Ý Không Có Ý Kiến Đồng Ý Hoàn Toàn Đồng Ý

18. Con tôi biết cách tìm sự giúp đỡ ở trường nếu chúng thấy lo lắng về bản thân hoặc bạn bè.

Hoàn Toàn Không Đồng Ý Không Đồng Ý Không Có Ý Kiến Đồng Ý Hoàn Toàn Đồng Ý

19. Quý vị có cảm giác rằng trường của con đang chuẩn bị cho năm học tiếp theo của con mình tốt như thế nào?

Hoàn toàn không tốt Hơi tốt Khá tốt Hoàn toàn tốt Tốt vô cùng

20. Tại trường của con quý vị, phương pháp chung về kỷ luật hiệu quả tốt như thế nào cho con của quý vị?

Hoàn toàn không tốt Hơi tốt Khá tốt Hoàn toàn tốt Tốt vô cùng N/A
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21. Con của quý vị thoải mái như thế nào trong việc xin sự giúp đỡ từ người lớn ở trường?

Hoàn toàn không thoải mái Hơi thoải mái Có phần nào thoải mái Khá thoải mái Vô cùng thoải mái

22. Xét lai lịch văn hóa của cháu, con của quý vị thích hợp tốt với trường như thế nào?

Hoàn toàn không tốt Hơi tốt Khá tốt Hoàn toàn tốt Tốt vô cùng

Nhận thức về sự an toàn của trường
Xin vui lòng cho chúng tôi biết nhận thức của quý vị về sự an toàn của con mình trong các tình huống khác nhau.

23. Quý vị lo lắng thường xuyên như thế nào về bạo lực ở trường của con mình?

Hầu như không bao giờ Thỉnh thoảng Đôi lúc Thường xuyên Hầu như luôn luôn

24. Nếu một học sinh bị bắt nạt tại trường của con quý vị, sẽ khó khăn như thế nào để cháu tìm sự giúp đỡ từ một người lớn?

Hoàn toàn không khó khăn Hơi khó khăn Phần nào khó khăn Khá khó khăn Vô cùng khó khăn

25. Có khả năng như thế nào rằng một ai đó từ trường của con quý vị sẽ bắt nạt cháu trực tuyến?

Hoàn toàn không có khả
năng

Hơi có khả năng Phần nào có khả năng Khá có khả năng Vô cùng có khả năng

26. Nói chung, con của quý vị cảm thấy không an toàn như thế nào ở trường?

Hoàn toàn không cảm thấy
không an toàn

Hơi không an toàn Phần nào không an toàn Khá không an toàn Vô cùng không an toàn

27. Trong chừng mực nào, ma túy là một vấn đề tại trường học của con quý vị?

Hoàn toàn không là vấn đề Một chút vấn đề Một vấn đề vừa phải Khá là vấn đề Một vấn đề to lớn

Hàng rào cam kết
Những vấn đề sau đây quan trọng như thế nào để tham gia vào trường học hiện tại của con quý vị?

28. Lo lắng về việc đến trường an toàn?

Hoàn toàn không phải là vấn
đề

Vấn đề nhỏ Vấn đề trung bình Vấn đề lớn Vấn đề rất lớn

29. Lịch làm việc của quý vị bận rộn như thế nào?

Hoàn toàn không phải là vấn
đề

Vấn đề nhỏ Vấn đề trung bình Vấn đề lớn Vấn đề rất lớn
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30. Người làm ở trường có vẻ quá bận rộn?

Hoàn toàn không phải là vấn
đề

Vấn đề nhỏ Vấn đề trung bình Vấn đề lớn Vấn đề rất lớn

31. Quý vị cảm thấy không chắc chắn về cách liên lạc với trường?

Hoàn toàn không phải là vấn
đề

Vấn đề nhỏ Vấn đề trung bình Vấn đề lớn Vấn đề rất lớn

32. Trường cung cấp ít thông tin về các cơ hội tham gia?

Hoàn toàn không phải là vấn
đề

Vấn đề nhỏ Vấn đề trung bình Vấn đề lớn Vấn đề rất lớn

33. Trường không chào đón phụ huynh?

Hoàn toàn không phải là vấn
đề

Vấn đề nhỏ Vấn đề trung bình Vấn đề lớn Vấn đề rất lớn

34. Trường không liên lạc tốt với người từ nền văn hóa của quý vị?

Hoàn toàn không phải là vấn
đề

Vấn đề nhỏ Vấn đề trung bình Vấn đề lớn Vấn đề rất lớn

35. Quý vị không cảm nhận ý thức trực thuộc với cộng đồng trường học của con mình?

Hoàn toàn không phải là vấn
đề

Vấn đề nhỏ Vấn đề trung bình Vấn đề lớn Vấn đề rất lớn

36. Quý vị lo lắng rằng người lớn tại trường học sẽ đối xử khác biệt với con của quý vị nếu quý vị đề xuất một mối bận tâm?

Hoàn toàn không phải là vấn
đề

Vấn đề nhỏ Vấn đề trung bình Vấn đề lớn Vấn đề rất lớn

Nhân Khẩu Học
Hãy dành một chút thời gian để chia sẻ một số thông tin về bản thân quý vị (khi quý vị cảm thấy thoải mái)

37. Con của quý vị học lớp mấy?

Mầm Non Mẫu Giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6

Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Sau Lớp 12
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38. Chủng tộc hoặc sắc tộc của quý vị là gì? (Hãy điền vào vòng tròn mô tả chính xác nhất về quý vị)

Người Mỹ Thổ
Dân/Bản Địa

Alaska

Người Châu Á Người Mỹ Da
Đen/Người Mỹ
Gốc Phi (Lưu Ý
Người Gốc Tây

Ban Nha)

Người Gốc Tây
Ban Nha/Người
Mỹ Gốc La Tinh
và Tây Ban Nha

Người Hawaii
Bản Địa/Cư Dân
Đảo Thái Bình

Dương

Người Da
Trắng/Người

Cáp-ca

Nhiều Chủng
Tộc/Đa Chủng

Tộc

Không Có Trong
Danh Sách Trên

39. Tiếng Anh có phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị không?

Có Không

40. Con quý vị có nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt không?

Có Không Tôi không biết

41. Con quý vị có đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá không?

Có Không Tôi không biết

42. Vui lòng chọn trình độ học vấn cao nhất quý vị đã hoàn thành.

Đang học dở trung
học phổ thông

Tốt nghiệp trung
học phổ thông

Chứng Chỉ GED Đang học dở Cao
Đẳng/Đại Học

Tốt nghiệp Cao
Đẳng/Đại Học

Đang học dở sau
đại học

Hoàn thành sau đại
học

43. Quan hệ của quý vị với trẻ là gì?

Mẹ Bố Cha dượng/Mẹ kế Ông/Bà Dì/Chú Người Giám Hộ Khác
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