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CON CỦA QUÝ VỊ  

TIẾNG NÓI CỦA QUÝ VỊ  

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CỦA 

QUÝ VỊ! 

 

CÂU TRẢ LỜI ĐƯỢC SỬ DỤNG 

NHƯ THẾ NÀO? 
 

 Ý kiến phản hồi thu thập được từ cuộc khảo sát sẽ 

được dùng để:  

 

 Hiểu được ý kiến, quan điểm và nhận thức của phụ 

huynh và giám hộ đối với trường.  

 Xác định những lĩnh vực mạnh của trường và cơ 

hội cải tiến. 

 Hướng dẫn cho những nỗ lực nghiên cứu tương 

lai.  
 

TÔI TRẢ LỜI CUỘC KHẢO SÁT Ở ĐÂU?  
 

Quý vị có thể sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại thông 

minh để trả lời cuộc khảo sát. Nếu không có phương tiện 

sử dụng những thiết bị này thì quý vị có thể trả lời cuộc 

khảo sát tại những địa điểm sau đây: 

 Trường của con quý vị  

 Trung Tâm Trợ Giúp Phụ Huynh và Gia Đình của Sở 

Giáo Dục.  

 Thư viện Philadelphia  

 Địa điểm Philadelphia Keyspot  

 Tham gia các tổ chức cộng đồng (xem trang web 

Nghiên Cứu và Đánh Giá)   

Thông Tin Về Cuộc Khảo Sát 
 

1. Phải mất khoảng từ 5 đến 10 phút để trả lời xong 

cuộc khảo sát.   
 

2. Cuộc Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh & Giám Hộ sẽ 

được đăng trên cổng Thông Tin Của Phụ Huynh và 

Giám Hộ tại philasd.org/parentsurvey từ 9:00 sáng 

ngày 3 tháng 4 năm 2017 cho đến 5:00 chiều ngày 

23 tháng 6 năm 2017. 
 

3. Để trả lời cuộc khảo sát, quý vị cần phải có số thẻ 

học sinh do Sở Giáo Dục Philadelphia cấp. Nếu con 

quý vị theo học ở trường trực thuộc Sở Giáo Dục 

thì quý vị có thể tìm thấy số thẻ học sinh trên phiếu 

điểm của con quý vị. Còn nếu con quý vị học ở 

trường hợp đồng thì quý vị liên lạc với trường để 

lấy số thẻ học sinh của con mình. Nếu quý vị không 

tìm được số này thì hãy liên lạc với trường của con 

mình hay gọi đường dây nóng khảo sát.    
 

4. Tờ khảo sát có sẵn bằng 8 ngôn ngữ.  
 

5. Quý vị nên trả lời mỗi cuộc khảo sát cho từng đứa 

con.  
 

6. Cuộc khảo sát sẽ được giữ kín. Câu trả lời của quý 

vị sẽ được phối hợp cùng với những câu trả lời từ 

các vị phụ huynh và giám hộ khác.  

 

THẮC MẮC? 
Cuộc khảo sát sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 6 năm 2017. Nếu quý vị gặp rắc rối khi đăng nhập hoặc có thắc mắc về 

cuộc khảo sát thì xin liên lạc với nhóm khảo sát tại số 215-400-6565 hoặc philasd.org/language/vietnamese  

 

http://www.philasd.org/language/vietnamese

