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C

ác bậc phụ huynh và những người giám hộ thuộc Khu
Học Chánh Portland tin tưởng rằng sự an toàn và thân
thiện tại trường học của con em họ là những điều kiện để
thúc đẩy sự thành công trong học tập cho tất cả các học
sinh, theo kết quả của cuộc Thăm Dò Trường Học năm 2015.
Hơn 6.000 phụ huynh và người giám hộ trên toàn học khu
tham gia trong cuộc thăm dò trong tháng Hai, đã chia sẻ
quan điểm của họ về các trường của con em. Cuộc thăm
dò này là việc khảo sát đầu tiên để trở thành công việc khảo
sát thường niên về môi trường của trường học.
“Tôi muốn cảm ơn các gia đình PPS vì mức độ tham gia
tham gia rất cao của quý vị trong việc thăm dò trường học,”
Giám đốc Sở Học Chánh Carole Smith cho biết. “Chúng tôi
may mắn có được một cộng đồng mạnh mẽ của các bậc
phụ huynh và người giám hộ chú trọng đến sự thành công
của con em học sinh.”
Tiến hành qua trực tuyến và thông qua các bản viết có tại
các trường học trong sáu ngôn ngữ, các cuộc thăm dò
được tổ chức bởi Oregon Kitchen Table, một chương trình
của Portland Portland State University’s College of Urban
and Public Affairs.
DHM Research đã nghiên cứu và phân tích các kết quả và
nêu lên các điểm nổi bật sau đây:
•

•

•

“Trường học này là một nơi an toàn cho con tôi. “91%
người tham gia cuộc thăm dò đáp ứng đồng ý hoặc
hoàn toàn đồng ý với câu phát biểu này.

“Trường học này có người để tôi có thể liên lạc nếu tôi
có thắc mắc hoặc quan tâm. “90% đồng ý hoặc hoàn
toàn đồng ý.

“Trường học này cho tôi biết đầy đủ thông tin về những
sinh hoạt của trường. “88% đồng ý hoặc hoàn toàn
đồng ý.

Phụ huynh và người giám hộ cũng đã xếp hạng trường học
cao qua các báo cáo sau đây:
•
•
•
•
•

“Trường học này là một nơi khuyến khích các học sinh
học tập.” (88%)

“Trường học này xúc đẩy thành công học vấn cho tất cả
học sinh.” (88%)
“Văn phòng trường học này rất thân thiện.” (86%)

“Giáo viên của con tôi hỗ trợ nhu cầu học tập cho con
tôi rất có hiệu quả.” (86%)
“Trường học này tôn trọng tín ngưỡng và thực hành
của mọi nền văn hóa.” (85%)

Các điều hành viên, giáo viên, và nhân viên hỗ trợ của các
trường học PPS đã nhận được sự đánh giá cao từ phụ

huynh. Khoảng 80 phần trăm phụ huynh đã nói rằng các
giáo viên, hiệu trưởng và các nhân viên trường học rất tôn
trọng phụ huynh và học sinh. Và các trường học đã nhận
được những dấu hiệu rất rất tốt về mối liên lạc của nhà
trường và phụ huynh:
•
•

“Trường học này thông báo đầy đủ chi tiết về học lực
của con tôi.” (83%)

“Giáo viên và hiệu trưởng của con tôi cho tôi biết những
cách cụ thể để tôi có thể làm một cộng sự viên tích cực
trong học vấn của con tôi.” (76%)

Các gia đình và các người giám hộ PPS bày tỏ mối quan
tâm nhiều nhất về sự quấy nhiễu và đe dọa, giờ ăn trưa và
thức ăn dinh dưỡng của học sinh, thiếu sinh hoạt thể thao,
nhận thức và tham gia vào các công việc liên quan đến sắc
tộc/bình đẳng trong sở học chánh.
Nghiên Cứu DHM tìm thấy những phát biểu sau đây có sự
đồng ý thấp nhất:
•

•
•

•
•

“Trường học này cung cấp cho học sinh những lựa
chọn thức ăn lành mạnh.” Chỉ có 58% đồng ý qua sự
đáp ứng của người tham dự trong bản thăm dò.

“Trường học này cung cấp đủ thời gian cho con tôi ăn
trưa.” Chỉ 52% đồng ý.
“Trường học này thông báo cho tôi biết về công việc
liên quan đến sắc tộc/bình đẳng trong sở học chánh.”
Chỉ có 50% đồng ý.

“Trường học này cho tôi cơ hội tham gia vào công việc
liên quan đến sắc tộc/bình đẳng.” Chỉ có 42% đồng ý.
“Con em của quí vị có đủ sinh hoạt thể thao tại trường
học không? Chỉ có 52% cho biết hầu như đầy đủ hoặc
hoàn toàn đầy đủ.

Qua các kết quả khác:
•

•

•

Đa số các phụ huynh tham gia vào bản thăm dò (71%)
cho biết rằng họ rất hài lòng với số bài thi ở trường học
của con em họ.

Đa số phụ huynh và người giám hộ (57%) cho rằng quấy
nhiễu hoặc đe dọa là một vấn đề lớn, quan tâm phần nào
hoặc ít quan tâm tại trường học của con em họ.

Có khoảng (40%) phụ huynh và người giám hộ của nhóm
sắc tộc Historically Underserved cho rằng quấy nhiểu hoặc
đe dọa “ là một vấn đề vừa phải hoặc lớn so sánh với
(23%) của nhóm sắc tộc non Historically Underserved.

Xem (Các Kết Quả về Thăm Dò Trường Học) Successful
Schools Survey results tại trang mạng www.pps.net. Các
kết quả của từng trường học sẽ được cho biết vào tháng
Tám, các kết quả của nhân viên và học sinh sẽ được công
bố trong thời gian gần đây.

