
 

Những câu hỏi thường găp dành cho các gia đình 

Khảo Sát Ý Kiến về Các Trường Thành Công của PPS 2019-20 là gì?  

Khảo Sát Ý Kiến về Các Trường Thành Công của PPS nhằm cung cấp cho các gia đình một cơ hội 

để chia sẻ những sự việc đang xảy ra như thế nào tại trường học của con em mình. Ban lãnh 

đạo, hiệu trưởng và giáo viên PPS nhận được thông tin minh bạch, toàn diện này về các kinh 

nghiệm của tất cả các gia đình trong trường học của chúng tôi.  

Ai sẽ được khảo sát? 

Chúng tôi sẽ khảo sát các học sinh lớp 4, 5, 7-10 về trải nghiệm của các em trong lớp học và tại 

nhà trường, cũng như khảo sát gia đình về nhận thức của họ đối với nhà trường mà con em họ 

đang theo học. 

Ai sẽ tổ chức cuộc khảo sát này? 

Trong năm học 2019-20, Portland Public School một lần nữa sẽ hợp tác với Panorama Eduaction 

để thu thập các thông tin từ phía học sinh và gia đình nhằm giúp chúng tôi hoàn thiện trải 

nghiệm của học sinh trên khắp học khu. Panorama sẽ giúp PPS cung cấp kết quả nhanh chóng 

và huấn luyện các nhân viên Học Khu về cách sử dụng các kết quả để cải thiện. Panorama cung 

cấp các dịch vụ tương tự cho các học khu trên toàn quốc, vì vậy chúng tôi cũng sẽ có thể so 

sánh các kết quả của chúng tôi với các học khu khác. Để biết thêm thông tin về công ty 

Panorama, quý vị có thể truy cập: https://www.panoramaed.com 

Một số chủ đề trong cuộc khảo sát này là gì? 

Khảo sát sẽ bao gồm các chủ đề về cảm giác thân thuộc, sự an toàn của trường học, môi trường 

học đường, các rào cản đối với sự gắn kết của gia đình, cũng như cách học sinh suy nghĩ và cảm 

nhận về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong trường học. 

Khi nào cuộc khảo sát được đưa ra? 

Ngày bắt đầu khảo sát sẽ được lên lịch vào 27 tháng 1.Thời gian để học sinh tham gia Khảo Sát 

sẽ được mở cho đến ngày 14 tháng 2 và cho gia đình đến ngày 28 tháng 2. 

Làm cách nào tôi có thể tham gia cuộc Khảo Sát? 

 Cho các gia đình: Các gia đình có thể thực hiện khảo sát trực tuyến. Khi cuộc khảo sát 

bắt đầu, mọi thành viên gia đình PPS sẽ nhận được một liên kết qua email và tờ thông 

https://www.panoramaed.com/


báo bắt đầu từ trường học của con em quý vị. Khảo sát trên giấy sẽ có sẵn khi cần. Khảo 

sát có sẵn trong năm ngôn ngữ được hỗ trợ từ PPS: Tây Ban Nha, Nga,Trung Hoa, Somali 

và Việt Nam. 

 Cho các học sinh:Tất cả các cuộc khảo sát của học sinh sẽ được thực hiện trực tuyến 

trong ngày học ở trường. Giáo viên sẽ cung cấp thời gian trong lớp để học sinh thực hiện 

khảo sát trên các thiết bị điện tử. 

 Các nhân viên sẽ nhận được email để liên kết tham gia cuộc khảo sát này. 

Tôi muốn tham gia, nhưng tôi lo ngại về sự riêng tư của tôi và sự bảo mật của cuộc khảo sát. 

Chính sách bảo mật, các điều khoản thỏa thuận, v.v. là gì? 

 Cuộc khảo sát là ẩn danh và không liên quan tới các lớp học, học sinh, giáo viên hoặc các 

thành viên gia đình. 

 Số thẻ ID của học sinh, cũng như các dữ liệu, sẽ không được chia sẻ cho khảo sát này. Các 

kết quả cá nhân sẽ không được báo cáo hoặc chia sẻ với bất kỳ ai trong hoặc ngoài PPS và 

Panorama mà không được phép. 

Học sinh có bắt buộc tham gia cuộc khảo sát không? 

Tất cả học sinh lớp 4, 5, 7, 8,9 và 10 sẽ có cơ hội tham gia khảo sát trong ngày học. Tuy 

nhiên, đó là lựa chọn của các em để tham gia. Nếu một học sinh không muốn tham gia, 

các em có thể từ chối khi khảo sát được đưa ra. Cuộc khảo sát chỉ mất 10-15 phút. 

Các gia đình sẽ được yêu cầu cho phép con họ tham gia cuộc khảo sát không? Nếu tôi không 

muốn con tôi tham gia khảo sát thì sao?  

Các gia đình sẽ sớm nhận được thông tin về cuộc khảo sát  và chúng tôi sẽ đăng bản khảo 

sát lên trang web của chúng tôi để xem trước. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những kết quả 

này cho mục đích giáo dục và cải tiến. Tất cả các trường sẽ cung cấp bản khảo sát cho học 

sinh lớp 5,7 và 10, nhưng nếu phụ huynh không muốn con mình tham gia hoặc trẻ em 

không muốn hoàn tất khảo sát, học sinh có thể từ chối. Ban Kế hoạch & Hiệu suất hệ 

thống PPS sẽ hỗ trợ hướng dẫn quản lý Khảo sát cho các giáo viên/điều phối viên khảo sát 

tại mỗi trường nêu rõ điều này. 

Tại sao chỉ các lớp 4, 5,7,8,9 và 10? 

Khảo sát các cấp lớp này sẽ giúp chúng tôi hiểu được các kinh nghiệm của học sinh tại 

trường tiểu học, trung cấp, và trung học. Bằng cách chỉ khảo sát các cấp lớp này, chúng 

tôi giảm bớt gánh nặng cho các học sinh và trường học, nhưng vẫn có một tiêu biểu đại 

diện cho các học sinh trong suốt PPS. 

Con tôi không học lớp 4, 5, 7, 8 , 9 hoặc 10, tôi có thể tham gia khảo sát không? Tôi có thể thực 

hiện khảo sát nhiều lần nếu tôi có các con học ở các trường khác nhau không?  



Tất cả các gia đình có thể thực hiện khảo sát bất kể cấp lớp của học sinh. Các thành viên 

trong gia đình có thể thực hiện một khảo sát cho mỗi trường mà con em mình theo học. 

Ví dụ, nếu một thành viên trong gia đình có một học sinh cấp hai và hai học sinh trung 

học, họ sẽ thực hiện một cuộc khảo sát cho trường tiểu học, mà học sinh của họ theo học, 

và một cuộc khảo sát cho trường trung học mà học sinh của họ theo học. 


