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Bản Khảo Sát Tham Khảo Phụ Huynh Nhu Cầu 
 
Dự Án Thế Kỉ 21 (21st Century Project) muốn được tham khảo ý kiến phụ huynh của các em học sinh, để được hiểu rõ hơn 
những hoạt động bổ ít mà phụ huynh muốn được tổ chức ở trong trường dành cho các vị phụ huynh. Chương trình bổ sung 
cho gia đình của học sinh (Family Literacy) có các lớp để giúp phụ huynh tìm được việc làm, lớp bổ sung dành riêng cho 
người lớn, và các dịch vụ khác, hổ trợ phụ huynh để giúp các cháu học sinh thành công trong trường cũng như ở nhà. Bản 
khảo sát này sẽ giúp Dự Án biết các dịch vụ mà phụ huynh muốn, để bổ sung vào trong chương trình. Các vị phụ huynh ý 
kiến rất là quan trọng cho Dự Án, xin hãy vui lòng để dành mấy phút để làm bản khảo sát này.  
 
Muốn được liên lạc? Xin điền vào dưới đây: 
Số điện thoại: _________________________ 
E-mail:  ______________________________________ 
 
Thông tin mật 
Nếu bạn muốn giấu tên khi cho ý kiến của bạn, xin đừng ghi tên bạn. Nếu bạn muốn được liên lạc, xin hãy điền vào thông 
tin liên lạc của bạn ở trên. Tất cả các ý kiến của bạn sẽ được giử bí mật.  
 
Hồi tiếp và kế hoạch sử dụng của thông tin này 
Khi tất cả các thông tin đã được phân tích, ý kiến dữ liệu sẽ được hủy bỏ. Kết quả của bản phân tích sẽ được đăng lên 
website của Dự Án.  
 
1. Mức độ mà bạn muốn cho những hoạt động dưới đây được bổ sung? (Khoanh tròn một số) 
 
Các hoạt động dự kiến Rất Muốn Muốn Không có cũng 

được 
Lớp học máy tính cho phụ huynh 1 2 3 
Các lớp học giáo dục cho người lớn 1 2 3 
Hoạt động cho phụ huynh và học sinh học tập với nhau 1 2 3 
Lớp GED cho phụ huynh 1 2 3 
Các lớp học tiếng Anh cho phụ huynh 1 2 3 
Các lớp học kỹ năng công việc cho phụ huynh 1 2 3 
Giờ thư viện trường học được lâu hơn 1 2 3 
Các lớp học tập trung vào kỹ năng làm việc cho người lớn 
trong gia đình của tôi 1 2 3 

Hoạt động để giúp con tôi học tốt ở trường 1 2 3 
 
 
2. Những điều gì là chướng ngại cho bạn để bạn không được tham gia hoặc là để đi mưu cầu 

chương trình và dịch vụ ở trường? (Đánh dấu những gì áp dụng) 
 
 Rào cản ngôn ngữ (Cần dịch)  Nhận được dịch vụ kém trong quá khứ 
 Phải chăm sóc trẻ em (Trong thời gian của hoạt 

động) 
 Không có gì hay hết 

 Tính bảo mật  Không có thời gian 
 Phương tiện đưa đón (Từ nhà và để đi về nhà)  Không đủ thông tin về các chương trình và dịch vụ 
 Chi phí chương trình  Thời gian của dich vụ được cung cấp là không tốt 

cho tôi 
 Không chắc chắn nơi / làm thế nào để truy cập 

chương trình và dịch vụ 
 Khác - Xin ghi rõ: 

 
 
3. Bạn có sử dụng máy tính không? (Đánh dấu những gì áp dụng) 

 Không 
 Có, ở nhà 
 Có, ở thư viện 
 Có, ở nơi làm việc 
 Có, ở trường này 
 Có, ở ____________________ 
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4. Bạn có biết nếu bạn hoặc một thành viên của gia đình của bạn sẽ tham gia trong các chương 

trình sau? Xin cho biết chương trình nào là cần thiết nhất của bạn và gia đình của bạn: 
 

Các hoạt động của chương trình và dịch vụ 
Khả năng Cần Không? 

Chắc 
có 

Chắc 
không 

Rất là 
cần 

Thường 
cần 

Ít 
cần 

Không 
cần 

Dịch bụ chăm sóc trẻ em đột ngột/khẩn cấp       
Các hoạt động để đọc, viết hoặc máy tính để bạn làm 
cùng với con của bạn 

      

Đào tạo về cách làm việc với nhân viên nhà trường trong 
việc giáo dục con em của bạn 

      

Huấn luyện phụ huynh để tăng thu nhập gia đình của bạn       
Thông tin để giúp tôi chuẩn bị con tôi cho sự thành công 
trong học tập và cuộc sống 

      

Giới thiệu cho những dịch vụ khác       
Các lớp học để cải thiện việc đọc, viết, nói, và kỹ năng 
lắng nghe của một thành viên gia đình 

      

Hỗ trợ việc làm       
Dịch vụ Tư vấn       
Đào tạo ngôn ngữ thứ hai       
Gia đình có nhu cầu đặc biệt       
Các lớp học giáo dục cho người lớn       
Chương trình cho trẻ mẫu giáo       
Chương trình cho tuổi trẻ sắp lớn       
Chương trình cho thanh niên       
Cách giúp con cho gia đình vói một phụ huynh       
Chương trình phụ huynh và con       
Dịch vụ thường xuyên cho chăm sóc trẻ em       
 
5. Vui lòng liệt kê các chương trình hoặc hoạt động mà bạn muốn được cung cấp mà không có 

trong danh sách trên 
 
 
 

 
6. Bạn có những gì mà bạn muốn được cải thiện cho các chương trình và dịch vụ hiện đang 

được cung cấp tại trường học của bạn? 
 
 
 

 
 

Cảm ơn bạn đã dành thời gian của bạn! 

Xin vui lòng đưa cuộc khảo sát lại cho nhân viên nhà trường sau khi bạn đã kết thúc. 
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