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Khảo sát ý kiến hàng năm cho học sinh, gia đình và 
nhân viên sắp bắt đầu 

Tuần tới Sở Học Chánh Portland sẽ bắt đầu cuộc khảo sát ý kiến hàng năm để cho phép chúng 
tôi thu thập dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt về môi trường và văn hóa học đường. Cuộc 
Khảo sát Ý kiến Trường học Thành công bắt đầu vào Thứ Hai Ngày 27 Tháng 1. 

Ba phân khúc của cộng đồng PPS sẽ tham gia vào cuộc khảo sát ẩn danh: các học sinh, sẽ được 
yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm trong lớp học và trường học của họ; các gia đình, sẽ được hỏi về 
nhận thức của họ đối với trường mà con họ theo học; và tất cả nhân viên tại trường. Thời gian 
khảo sát ý kiến học sinh sẽ kết thúc vào Ngày 14 Tháng 2 và cuộc khảo sát ý kiến gia đình sẽ kết 
thúc vào Ngày 28 Tháng 2. 

Sở học chánh sẽ lại làm việc với tổ chức Panorama Education. Năm ngoái, chúng tôi đã hợp tác 
với cơ quan Panorama lần đầu tiên và kết quả năm 2019 2019 results  đã tạo ra dữ liệu cơ bản 
cho phép chúng tôi đo lường sự cải thiện trong những năm tiếp theo. Cuộc khảo sát ý kiến sẽ 
bao gồm các chủ đề như ý thức về sự thân thuộc với trường học, sự an toàn của trường học, 
môi trường học đường, các cản trở đối với sự tham gia của gia đình, cũng như các ý nghĩ và cảm 
xúc của các học sinh về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong trường học. 

Ba nhóm học sinh sẽ tham gia: các học sinh lớp bốn và lớp năm ở cấp tiểu học; các học sinh lớp 
sáu và lớp bảy ở trung học cấp hai; và các học sinh lớp chín và lớp mười ở cấp trung học. 

Mỗi phụ huynh và người giám hộ trong sở học chánh sẽ được mời tham gia cuộc khảo sát ý kiến, 
sẽ có sẵn cho các gia đình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, Trung Hoa, Nga và Somali. 
Cuộc khảo sát gia đình sẽ bắt đầu hoạt động bắt đầu từ Ngày 27 Tháng 1 tại 
www.pps.net/sss2020.  

https://www.pps.net/Page/13430
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