
Sprint 1Million Project - Technology Survey 

Sở Học Chánh Portland 

Khảo Sát Ý Kiến Học Sinh về Sử dụng Công Nghệ cho Sprint 1Million Award 

 

Các học sinh thân mến, 

 

Xin vui lòng hoàn thành bản khảo sát sau đây về khả năng tiếp cận công nghệ tại nhà và việc sử dụng công 

nghệ của bạn. Dữ liệu sẽ được sử dụng để lập kế hoạch cho các nguồn tài nguyên tại trường của bạn và sẽ 

được bảo mật. 

 

Trường học hiện thời: ________________________       Số ID Học Sinh PPS: _______________________ 

 

Tên: ______________________________________       Họ: _____________________________________ 

 

1. Học sinh có Internet ở nhà không (WiFi, cable, 

hotspot, data plan, etc.)? 

Có 

Không 

 

2. Học sinh có điện thoại thông minh với data plan 

không (iPhone, Android, etc.)? 

Có 

Không 

 

3. Học sinh có sử dụng máy tính bảng (iPad, v.v.) 

hay máy tính (laptop, máy tính để bàn, 

Chromebook, v.v.) ở nhà không?  

Có 

Không 

 

4. Học sinh sử dụng loại thiết bị nào để làm bài tập 

ở nhà? 

Điện thoại thông minh  

Máy tính bảng (Tablet) 

Laptop 

Máy tính để bàn  

Chromebook 

Các loại thiết bị khác 

 

 

5. Học sinh có thường xuyên không thể làm bài tập 

ở nhà bởi vì không có internet ở nhà? 

Luôn luôn 

Hầu hết mọi lần 

Đôi lúc 

Ít khi 

Không bao giờ 

 

6. Học sinh có thường xuyên không thể làm bài tập 

ở nhà bởi vì Internet ở nhà quá chậm? 

Luôn luôn 

Hầu hết mọi lần 

Đôi lúc 

Ít khi 

Không bao giờ 

 

7. Học sinh có thường xuyên không thể làm bài tập 

ở nhà vì không có thiết bị kỹ thuật số (máy tính 

bảng, máy tính, v.v.) hoặc phải chia sẻ thiết bị với 

một học sinh khác? 

Luôn luôn 

Hầu hết mọi lần 

Đôi lúc 

Ít khi  

 Không bao giờ 

 

Lưu ý: Nếu học sinh thiếu truy cập internet tại nhà (không có internet trong nhà, nhiều học sinh trong gia đình 

sử dụng một máy tính hoặc internet quay số tại nhà), học sinh có thể đủ điều kiện để truy cập Internet miễn 

phí. Cha mẹ/người giám hộ của học sinh có thể điền vào mẫu đơn ở mặt sau của bản khảo sát này để 

xác nhận xem học sinh có đủ điều kiện hay không. 

 

  



Sprint 1Million Project - Technology Survey 

Đơn chấp thuận của Phụ huynh cho Dự án Sprint 1Million 

 

Hướng dẫn cho các gia đình 

Dự án Sprint 1Million đang cung cấp truy cập internet cho các học sinh không có internet đáng tin cậy tại nhà. 

Nếu học sinh không có internet tại nhà, các em có thể đủ điều kiện để có kết nối internet miễn phí. Nếu quý vị 

tin rằng con mình có thể hội đủ điều kiện, xin điền một mẫu đơn cho mỗi học sinh tham gia. 

 

Tên Phụ huynh/người giám hộ  

_________________________    __________________________  _______________________ 

Tên           Họ                  Mối quan hệ với học sinh 

 

Tên học sinh  

_________________________    __________________________   _______________________ 

Tên           Họ                                                   Số ID Học sinh PPS 

 

Ngày sinh của học sinh  

___________   _________   _________ 

Tháng                 Ngày              Năm 

 

Con em tôi học lớp (khoanh tròn một lớp) 9 / 10  / 11  /  12. 

 

Tôi cho phép ____________________________________________ tham gia Dự án Sprint 1Million. 

                                              Tên học sinh 

 

Con em tôi không có internet đáng tin cậy ở nhà, hoặc có nhiều học sinh trong gia đình sử dụng một máy tính;  

hoặc internet quá chậm (thí dụ, quay số) không thích hợp để hoàn tất bài tập ở nhà.  

 

Tôi hiểu rằng con em tôi sẽ nhận được truy cập internet cho mục đích học tập. Tôi hiểu rằng con em tôi phải 

tuân theo Chính sách Chấp thuận Sử dụng (Acceptable Use Policy) của sở học chánh. 

 

________________________________________       ____________________________________ 

Tên phụ huynh /người giám hộ (Chữ In)                       Chữ ký của phụ huyn /người giám hộ 

 

Tôi xác nhận tất cả thông tin trên mẫu đơn này chính xác và tôi có quyền cung cấp sự đồng ý này. 

 

Xin mang theo đơn này với bạn khi ghi danh vào 

Tháng Tám. 

 

Nếu có thắc mắc, xin liên lạc Cô Michele Lageson, PPS Office of 

High Schools: 503.916.3487 


