
 
 

Những câu hỏi thường gặp dành cho các gia đình 
  
Khảo sát Ý kiến về Các Trường Thành công của PPS 2018-19 là gì? 
Khảo sát Ý kiến về Các trường Thành công của PPS 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. Các quản trị 
viên, 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? 

● Các Gia đình - Tất cả các gia đình PPS sẽ có cơ hội tham dự cuộc khảo sát. 
● Các học sinh lớp 5, 7 và 10 sẽ có cơ hội tham dự cuộc khảo sát. 
● Nhân viên tại trường – các giáo viên và nhân viên phục vụ học sinh trong trường sẽ tham 

gia khảo sát. 
● Các học sinh đang theo học tại các trường có chương trình thí điểm phát triển Kỹ năng 

Cảm xúc Xã hội sẽ tham gia cuộc khảo sát SEL về năng lực của học sinh. Điều này sẽ 
tùy chọn cho tất cả các trường khác. 

  
Ai sẽ tổ chức cuộc khảo sát này? 
Năm nay, PPS đã ký hợp đồng với công ty Panorama Education để tổ chức khảo sát và cung 
cấp kết quả. Panorama sẽ giúp PPS cung cấp kết quả nhanh chóng và huấn luyện các nhân 
viên Sở học chánh về cách sử dụng các kết quả để cải thiện. Panorama cung cấp các dịch vụ 
tương tự cho các sở học chánh trên toàn quốc, vì vậy chúng tôi cũng sẽ có thể so sánh các kết 
quả của chúng tôi với các sở học chánh 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? 

● Các học sinh: mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, cảm giác thích hợp ở trong trường, 
sự an toàn, môi trường trường học, tham gia và bắt nạt. 

● Các gia đình: thích hợp với trường học, môi trường trường học, chướng ngại đối với sự 
tham gia và an toàn trường học. 

● Đối với các nhân viên, các chủ đề sẽ tương tự với cả chủ đề của học sinh và gia đình. 
● Khảo sát SEL sẽ đo lường: Tính chịu đựng, tư duy rộng mở, năng lực bản thân, tự quản 

lý, nhận thức xã hội và điều chỉnh cảm xúc. 
  
Khi nào cuộc khảo sát sẽ được đưa ra? 
Cuộc khảo sát sẽ bắt đầu vào Ngày 4 Tháng 2 cho cả hai khảo sát phản hồi của học sinh và gia 
đình. 

https://www.panoramaed.com/


● Thời gian khảo sát học sinh sẽ trong 2-3 tuần và khảo sát gia đình sẽ trong 3-4 tuần. 
● Thời gian khảo sát nhân viên là cuối tháng hai đến đầu tháng ba. 
● Khảo sát SEL sẽ bắt đầu Ngày 1 Tháng 4, sau kỳ nghỉ mùa xuân. 

 
Làm sao tôi có thể tham dự 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 
báo từ trường học của con em quý vị. Khảo sát bằng giấy sẽ có sẵn khi cần thiết. Khảo 
sát có sẵn trong năm ngôn ngữ được hỗ trợ của PPS: Tây Ban Nha, Nga, Trung Hoa, 
Somali và Việt Nam. 

● Tất cả các cuộc khảo sát của học sinh sẽ được thực hiện trực tuyến trong ngày học. Giáo 
viên sẽ cung cấp thời gian trong lớp để học sinh thực hiện khảo sát trên thiết bị điện tử. 

● Các nhân viên sẽ nhận được email có liên kết khảo sát. 
  
Tôi muốn tham gia, nhưng tôi lo ngại về sự riêng tư của tôi và tính bảo mật của cuộc khảo 
sát. Chính sách bảo mật, các điều khoản của thỏa thuận, v.v. là gì? 

● Cuộc khảo sát là ẩn danh và không gắn liền với lớp học, học sinh, giáo viên hoặc thành 
viên gia đình. 

● ID học sinh, cũng như dữ liệu thư mục sẽ không được chia sẻ cho khảo sát này. 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 5, 7 và 10 sẽ có cơ hội tham gia khảo sát trong ngày học. Tuy nhiên, đó là 
lựa chọn của họ để tham gia. Nếu một học sinh không muốn tham gia, họ 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 cung cấp 
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 5, 7, 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 sinh và trường học, nhưng vẫn có một tiêu biểu đại diện cho các học sinh 
trong suốt PPS. 
  



Con tôi không học lớp 5, 7 hoặc 10, tôi có thể tham gia khảo sát không? Tôi có thể thực 
hiện khảo sát nhiều lần nếu tôi có các con 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. Thí 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. 
  
Các kết quả sẽ được sử dụng như thế nào? Tôi có thể xem các kết quả trường học của 
con em tôi không? 
Năm nay, dữ liệu được thu thập từ các cuộc khảo sát sẽ được sử dụng làm điểm khởi đầu, vì 
đây là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng khảo sát của công ty Panorama. Kết quả sẽ có ngay sau 
khi các cuộc khảo sát kết thúc, sẽ hữu ích cho việc lập kế hoạch cấp trường và sở học chánh 
trong năm tới. Kết quả sẽ được chia sẻ trên bảng điều khiển, các gia đình, học sinh, thành viên 
cộng đồng và nhân viên của Sở học chánh sẽ có thể truy cập trước khi kết thúc năm học này. 
 
 


