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Khảo sát ý kiến các học sinh, gia đình và nhân viên 
bắt đầu 

Sự thúc đẩy mạnh của Sở học Chánh Portland về việc sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định sáng 
suốt về môi trường và văn hóa học đường sẽ tiến một bước lớn trong những tuần tới với sự bắt 
đầu của cuộc Khảo sát Ý kiến Trường học Thành công. 

Ba nhóm của cộng đồng PPS sẽ tham gia vào cuộc khảo sát ý kiến ẩn danh. Các học sinh sẽ tham 
gia từ Ngày 4 đến Ngày 22 Tháng 2, các gia đình từ Ngày 4 Tháng 2 đến Ngày 1 Tháng 3 và nhân 
viên trường học từ Ngày 19 Tháng 2 đến Ngày 8 Tháng 3. Các chủ đề khảo sát ý kiến sẽ bao gồm 
môi trường trường học, an toàn trường học và các trở ngại đối với sự tham gia. 

“Chúng tôi cần có tiếng nói của các học sinh, gia đình và nhân viên khi chúng tôi trở thành một 
hệ thống trường học được thông báo bởi dữ liệu,” Bà Yvonne Curtis, Phó Giám đốc Sở học 
chánh, phụ trách Giảng dạy và Cộng đồng Trường học cho biết. “Kết quả sẽ cung cấp dữ liệu căn 
bản cho phép chúng tôi đo lường sự cải thiện trong năm thứ hai thực hiện Khảo sát Ý kiến 
Trường học Thành công. 

Phần học sinh sẽ khảo sát ý kiến ba cấp lớp: các học sinh lớp năm, lớp bảy và lớp mười.  Khảo 
sát dự định cung cấp sự hiểu biết sâu sắc từ các học sinh tiểu học, trung cấp và trung học. 

Mỗi phụ huynh và người giám hộ trong sở học chánh sẽ được mời tham gia cuộc khảo sát, sẽ có 
sẵn cho các gia đình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, Trung Hoa, Nga và Somali. Tất cả 
nhân viên trường học cũng sẽ được khảo sát. 

PPS đã hợp tác với một đối tác mới trong nỗ lực này, Panorama Education, một công ty được 
công nhận trên toàn quốc, cung cấp các cuộc khảo sát ý kiến dựa trên nghiên cứu. Sự cộng tác 
với Panorama cho phép chỉ cần hai tuần để có báo cáo, bảng theo dõi dễ truy cập và khả năng so 
sánh kết quả không những chỉ trong sở học chánh mà còn với các sở học chánh khác trên toàn 
quốc. 

Khảo sát mẫu cho cả ba loại và thông tin khác, có sẵn trên trang web Khảo sát Trường  học 
Thành công (Successful School Surveys webpage). 
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