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Khảo Sát Trường Học Thành Công là gì? 
Khảo Sát Trường Học Thành Công là khảo sát về phản hồi và môi trường học đường trên toàn 
học khu thường niên của chúng tôi. Các khảo sát này sẽ cung cấp cho học sinh, gia đình, nhân 
viên và các nhà lãnh đạo cơ hội để đưa ra những phản hồi về môi trường học đường và trải 
nghiệm của họ ở tại trường. 
 
Ai sẽ được khảo sát?  
Năm nay các học sinh, gia đình và nhân viên nhà trường sẽ được khảo sát. Mọi học sinh từ lớp 
3 đến lớp 12 sẽ có cơ hội thực hiện khảo sát này. Tất cả các gia đình trong Học Khu sẽ có cơ 
hội thực hiện khảo sát này bất kể học sinh của họ đang học ở cấp lớp nào. Bản khảo sát sẽ có 
bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Việt và tiếng Trung. Một khảo 
sát dành cho cấp lãnh đạo trường học cũng sẽ được cung cấp cho các lãnh đạo của nhà trường.  
 
Khảo sát này khác với các khảo sát khác trong PPS như thế nào? 
Có rất nhiều khảo sát trên phạm vi toàn học khu nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Khảo 
Sát Trường Học Thành Công sẽ cung cấp cho học sinh và gia đình cơ hội để chia sẻ những phản 
hồi của họ về môi trường học đường, môi trường học tập và sự an toàn của họ khi ở trường. 
Chúng tôi không có bất kỳ khảo sát nào khác dành cho học sinh phục vụ mục đích này. Các câu 
hỏi trong khảo sát dành cho nhân viên và lãnh đạo nhà trường sẽ phù hợp với các câu hỏi của 
học sinh và gia đình. 
 
Các nội dung sẽ bao gồm những gì?  
Đối với học sinh, các chủ đề sẽ được đề cập là: mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, cảm 
giác thân thuộc, an toàn học đường, môi trường học đường, sự gắn kết, nhận thức về văn hóa, 
và sự đa dạng và hòa nhập. Đối với các gia đình, các chủ đề sẽ bao gồm: sự phù hợp với trường 
học, môi trường học đường, các rào cản đối với sự gắn kết và an toàn học đường. Khảo sát SEL 
sẽ đo lường: Lòng can đảm, tư duy phát triển, năng lực bản thân, khả năng tự quản lý, nhận thức 
về xã hội và điều chỉnh cảm xúc. Các khảo sát dành cho nhân viên và lãnh đạo nhà trường sẽ 
phù hợp với các chủ đề trong khảo sát phản hồi của học sinh và gia đình.  
 
Cách thức học sinh, gia đình và nhân viên nhà trường sẽ thực hiện khảo sát? 
Tất cả các khảo sát của học sinh sẽ được thực hiện trực tuyến, ẩn danh, và không có mối liên 
kết nào với học sinh hoặc giáo viên. Nhân viên và lãnh đạo nhà trường sẽ nhận được liên kết 
khảo sát qua email công việc của họ.  
 



Các gia đình cũng sẽ thực hiện khảo sát trực tuyến, nhưng khảo sát trên giấy sẽ được cung cấp 
khi cần thiết. Tất cả các bản khảo sát sẽ được dịch sang năm ngôn ngữ được hỗ trợ của PPS: 
Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Việt và tiếng Trung. 
 
Trường học sẽ bắt buộc các nội dung nào?  
Hiệu trưởng nhà trường sẽ cần phải xác định một điều phối viên khảo sát nhằm hỗ trợ việc thực 
hiện khảo sát tại cơ sở của họ. Các khảo sát sẽ được thực hiện bằng điện tử, vì vậy sẽ cần đến 
sự phối hợp của công nghệ. Khảo sát này sẽ mất không quá 20 phút để hoàn thành. Hiệu trưởng 
sẽ được yêu cầu cung cấp thời gian để nhân viên thực hiện khảo sát trong ngày làm việc, tuy 
nhiên có thể hoàn thành khảo sát bất cứ lúc nào trong khung thời gian khảo sát. 
 
Việc tham gia sẽ được theo dõi như thế nào?  
Mục tiêu tham gia là 50% cho khảo sát gia đình và 100% tham gia cho học sinh, nhân viên và 
lãnh đạo nhà trường. Điều này sẽ đảm bảo rằng các kết quả sẽ đại diện cho học sinh và gia đình 
của chúng ta. Bộ phận Lập Kế Hoạch & Hiệu Suất Hệ Thống (System Planning & Performance) 
sẽ cung cấp thông tin cập nhật hàng tuần về tỷ lệ phản hồi cho các điều phối viên khảo sát và 
hiệu trưởng nhà trường.  
 
Các kết quả sẽ được sử dụng và chia sẻ như thế nào?  
Những dữ liệu này là theo chiều dọc và khi được kết hợp với hoạt động học tập chuyên môn sẽ 
giúp cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch và cải tiến liên tục của PPS. Ban lãnh đạo PPS sẽ 
tạo điều kiện đưa ra các cơ hội phát triển chuyên môn để đào tạo nhân viên về cách sử dụng các 
dữ liệu này. Kết quả sẽ có vào giữa tháng Tư, điều này sẽ hỗ trợ cho việc lập kế hoạch ở cấp độ 
nhà trường và Học Khu trong năm tới. Các kết quả sẽ được đăng tải trên một bảng thông tin trực 
tuyến. Hiệu trưởng nhà trường, nhân viên và các đội ngũ phụ trách môi trường học đường sẽ có 
thể sử dụng kết quả khảo sát để trao đổi với gia đình và nhân viên về các mục tiêu cho năm học 
sắp tới.  


