Cuộc Khảo sát Trường Học Thành Công của PPS
năm 2020-2021 sẽ thu thập các phản hồi của học
sinh, gia đình và đội ngũ nhân viên nhà trường
Vào Thứ Hai, ngày 8 tháng Hai, Portland Public Schools sẽ bắt đầu Khảo Sát Trường Học Thành
Công thường niên nhằm cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu để đưa ra những quyết định sáng
suốt về môi trường và văn hóa học đường. Khung thời gian khảo sát sẽ kéo dài đến ngày 12
tháng Ba cho các học sinh, nhân viên và lãnh đạo nhà trường, và đến ngày 19 tháng Ba cho các
gia đình.
Bốn thành phần của cộng đồng PPS sẽ tham gia vào khảo sát ẩn danh này: 1) học sinh từ lớp 3
đến lớp 12 sẽ đề cập đến các mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, cảm giác thân thuộc, an
toàn và môi trường học đường, sự gắn kết, nhận thức về văn hóa, cũng như sự đa dạng và hòa
nhập; 2) tất cả các gia đình PPS sẽ đề cập đến sự phù hợp với trường học, môi trường học
đường, các rào cản đối với sự gắn kết và an toàn trong nhà trường, 3) tất cả nhân viên PPS sẽ đề
cập đến môi trường học đường, các mối quan hệ, việc giáo dục học sinh, tư duy phát triển, mối
quan hệ nhân viên-gia đình và an toàn trường học, và 4) tất cả các nhà lãnh đạo nhà trường PPS
sẽ đề cập đến môi trường học đường, mối quan hệ nhân viên-gia đình, mối quan hệ lãnh đạo
học khu, sự gắn kết tổng thể của học khu, hoạt động học tập chuyên môn, phản hồi và huấn
luyện, và sự gắn kết của các nhân viên. Khảo sát này cũng sẽ bao gồm các câu hỏi bổ sung để xét
đến việc học từ xa toàn diện trong năm nay.
Khảo Sát Trường Học Thành Công sẽ được hoàn thành trực tuyến và được cung cấp qua một liên
kết. Học sinh sẽ được cung cấp liên kết, mã truy cập và thời gian trong ngày học để hoàn thành
khảo sát. Các gia đình sẽ nhận được thông tin liên lạc từ nhà trường của học sinh kèm theo liên
kết đến khảo sát. Nhân viên và lãnh đạo nhà trường sẽ nhận được một liên kết đến các khảo sát
tương ứng của họ. Mọi người sẽ mất khoảng 15-30 phút để hoàn thành Khảo Sát Trường Học
Thành Công và có thể truy cập được bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Somali,
tiếng Việt và tiếng Trung. Mỗi trường học sẽ cung cấp bản sao trên giấy theo yêu cầu.
Các thắc mắc liên quan đến Khảo Sát Trường Học Thành Công có thể được chuyển đến
research@pps.net.
Liên kết Khảo Sát Gia Đình
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