Cuộc Thăm dò Ý kiến Phụ huynh Toàn quốc (Trường Công lập WA)
Người nói tiếng Việt (Vietnamese)
LỜI CHỈ DẪN
Xin quý vị đánh dấu câu trả lời của mình bằng bút/viết đen hoặc xanh dương.
Xin quý vị tô TRỌN vòng tròn mình muốn để đánh dấu câu trả lời của mình. Các vòng tròn đánh đấu bằng dấu kiểm (), dấu chéo
() và không tô trọn vẹn sẽ bị loại.
Hợp lệ:

Bị loại:







Xin quý vị trả lời tất cả câu hỏi được đánh dấu hoa thị (*). Đây là những câu hỏi "then chốt" và cần phải có câu trả lời để thu thập
dữ liệu thăm dò ý kiến trung thực.
PHẦN 1

1.

Quý vị là nam hay nữ?
Xin chọn MỘT câu trả lời dưới đây.


2

Nam



Male

Nữ

Female

Khi trả lời các câu hỏi thăm dò ý kiến này, quý vị định ghi danh cho con học lớp mấy?
Xin chọn MỘT câu trả lời dưới đây.



Mẫu giáo

Kindergarten





Dự bị Tiểu học

Pre-primary

Lớp 1

Year 1

Lớp 2

Year 2




Lớp 3

Year 3

Lớp 4








Lớp 7

Year 7

Lớp 8

Year 8

Lớp 9

Year 9

Lớp 10

Year 10

Year 4




Lớp 11

Year 11

Lớp 5

Year 5



Lớp 12

Year 12

Lớp 6

Year 6
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PHẦN 2
3*
Xin quý vị đánh giá những câu dưới đây.

Phải trả lời câu này.

Mỗi câu hỏi, xin quý vị chỉ chọn MỘT câu trả lời.

Hoàn toàn
không đồng ý

Không
đồng ý

Trung lập

Hoàn toàn
đồng ý

Không
Liên quan

Strongly disagree

Disagree

Neither agree nor
disagree

Strongly agree

Not applicable



































































































































Giáo viên trường này kỳ vọng con tôi phải cố gắng hết sức.
Teachers at this school expect my child to do his or her best.

Giáo viên trường này đóng góp ý kiến hữu ích về việc học
hành của con tôi.
Teachers at this school provide my child with useful feedback about his or her school work.

Giáo viên trường này đối xử với học sinh công bằng.
Teachers at this school treat students fairly.

Trướng này sạch sẽ, khang trang.
This school is well maintained.

Con tôi cảm thấy an toàn tại trường này.
My child feels safe at this school.

Tôi có thể nói chuyện với thầy cô của con tôi về mối quan
tâm của tôi.
I can talk to my child’s teachers about my concerns.

Nhà trường quản lý tốt hành vi/thái độ của học sinh.
Student behaviour is well managed at this school.

Con tôi thích học trường này.
My child likes being at this school.

Nhà trường tìm cách cải tiến.
This school looks for ways to improve.

Nhà trường coi trọng ý kiến của phụ huynh.
This school takes parents’ opinions seriously.

Giáo viên trường này khích lệ con tôi học.
Teachers at this school motivate my child to learn.

Con tôi học hành tiến bộ khá tại trường này.
My child is making good progress at this school.

Trường này đáp ứng nhu cầu học tập của con tôi.
My child's learning needs are being met at this school.
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Nhà trường cùng với tôi giúp con tôi học tập.











This school works with me to support my child's learning.

PHẦN 3
4*

Xin quý vị đánh giá những câu dưới đây.

Trường này và cộng đồng địa phương có mối quan hệ chặt
chẽ với nhau.

Phải trả lời câu này.

Mỗi câu hỏi, xin quý vị chỉ chọn MỘT câu trả lời.

Hoàn toàn
không đồng ý

Không
đồng ý

Trung lập

Hoàn toàn
đồng ý

Không
Liên quan

Strongly disagree

Disagree

Neither agree nor
disagree

Strongly agree

Not applicable





























































This school has a strong relationship with the local community.

Trường này được điều hành tốt.
This school is well led.

Tôi hài lòng với tiêu chuẩn giáo dục tổng quát đạt được tại
trường này.
I am satisfied with the overall standard of education achieved at this school.

Tôi sẽ giới thiệu trường này với người khác.
I would recommend this school to others.

Thầy cô của con tôi là giáo viên giỏi.
My child’s teachers are good teachers.

Giáo viên trường này quan tâm đến con tôi.
Teachers at this school care about my child.

Cám ơn quý vị đã dành thời giờ trả lời các câu hỏi.
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