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Các gia đình PPS: Giúp chúng tôi cải thiện văn hóa 
và môi trường học đường bằng cách tham gia Khảo 
sát Ý kiến Trường học Thành công 

Nếu quý vị là phụ huynh hoặc người giám hộ của một học sinh trong Sở Học Chánh Portland, hãy 
tự hỏi: Môi trường giáo dục ở trường như thế nào? Sở Học Chánh Portland đang tìm kiếm câu 
trả lời cho câu hỏi này và các câu hỏi quan trọng khác từ các thành viên gia đình của các học sinh 
PPS như một phần của Khảo sát Ý kiến Trường học Thành công. Các học sinh lớp 5, 7 và 10 cũng 
đang được khảo sát ý kiến và các nhân viên trường học sẽ tham gia bắt đầu từ Ngày 19 Tháng 2. 

Các phụ huynh và người giám hộ, chúng tôi cần ý kiến phản hồi của quý vị vì cuộc khảo sát ý kiến 
là một công cụ chính trong việc chúng tôi sử dụng dữ liệu để đưa ra các quyết định sáng suốt về 
môi trường và văn hóa học đường. Phần khảo sát ý kiến của quý vị, hoàn toàn ẩn danh, sẽ bao 
gồm các chủ đề sau đây về trường học của con em quý vị: 

• Phù hợp với trường học  
• Môi trường học đường 
• Trở ngại tham gia  
• An toàn học đường   

Các gia đình có thể thực hiện khảo sát ý kiến trực tuyến qua trang survey webpage, trong đó các 
phiên bản có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung hoa, tiếng Nga và 
tiếng Somali. Các gia đình không có máy tính có thể hoàn tất khảo sát bằng giấy. Xin vui lòng yêu 
cầu một bản sao tại văn phòng trường học của quý vị. 

https://www.pps.net/sss2019
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