Sở Học Chánh Portland
Khảo sát phụ huynh/học sinh
K-5 2021- 2022

Ngày _________________

Tên học sinh

Tên phụ huynh/giám hộ

Trường đang học

Cấp lớp hiện thời của học
sinh

Giáo viên Homeroom/giáo viên chính

Phối hợp viên TAG

Học sinh trả lời
Đánh dấu tất cả thích hợp
Tôi thích làm việc với
những người khác

Tôi chán nản một cách
dễ dàng

Tôi thích làm việc một
mình

Tôi tìm thấy nhiều đề tài
thú vị

Tôi bực bội một cách
dễ dàng

Tôi thích những ý tưởng
độc đáo phức tạp
Tôi có rất nhiều thích
thú và sở thích
Tôi hỏi rất nhiều câu hỏi
thăm dò

Tôi thích đi học
Tôi thường xuyên hỏi
"tại sao"

Tôi tò mò và điều tra
Tôi thích làm bạn với
các bạn lớn tuổi
hơn/người lớn
Tôi nói nhiều hơn một
ngôn ngữ
Tôi hiểu được ý tưởng
rất nhanh chóng
Tôi thích đọc tiểu
thuyết

Tôi thích đọc sách về các chuyện
có thật
Tôi thích các dự án độc lập
Tôi thích nghiên cứu và suy nghĩ
về những ý tưởng
Tôi làm việc siêng năng
Tôi thích vẽ hoặc sáng tạo
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Học sinh tiếp tục trả lời
Tôi vui mừng nhất về việc học khi giáo
viên của tôi ...
Một thí dụ về một dự án tôi thực sự thích
là …
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Đề tài tôi thích học hỏi nhất là ...
Tôi cảm thấy được thử thách ở trường khi
...…
Một thí dụ về một kinh nghiệm khi tôi cảm
thấy thực sự được thử thách thức là ...
Em có những mục tiêu học tập gì?

Phụ huynh trả lời
Con của quý vị thực sự có đam mê gì?

Điều gì sẽ giúp con quý vị thành công
trong lớp học?

Quý vị thấy các lãnh vực nào là thế mạnh
của con quý vị?
Những mục tiêu học tập nào quý vị muốn
thấy trong năm nay cho con quý vị?
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Chú thích thêm:
Chữ ký phụ huynh:

Email:

Ngày:

Xin nộp lại cho giáo viên khi hoàn tất.
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