Khảo sát về sự tham gia của phụ huynh

Ý kiến của Quý Phụ Huynh rất quan trọng!
Ngày 1 tháng 9, 2016 - Ngày 30 tháng 6, 2017
Mỗi năm Bộ Giáo Dục bang Massachusetts chọn một số học khu để làm khảo sát với phụ huynh về
việc học khu có giao tiếp tốt với phụ huynh và học khu có khuyến khích phụ huynh tham gia vào
quá trình giáo dục con của mình không. Năm nay đến lượt học khu của quý phụ huynh. Khảo sát
trên mạng sẽ mở trong thời gian từ ngày 1/9/2016 - 30/6/2017.
Phụ huynh có thể điền bảng khảo sát này trên mạng hoặc trên điện thoại,
http://www.surveygizmo.com/s3/3002932/26252d971e2d
Phụ huynh cũng có thể điền bảng khảo sát bằng giấy rồi gửi bưu điện hoặc yêu cầu học khu gửi
đến địa chỉ bên dưới đây.
Hãy yêu cầu thầy cô giáo con của quý vị nếu quý vị cần được giúp đỡ để tiếp cận các khảo sát
cũng như điền khảo sát.
Việc tham gia điền khảo sát này sẽ giúp học khu cải thiện việc tăng cường sự tham gia của phụ
huynh cho tất cả các em học sinh.

Ai là người điền khảo sát về sự tham gia của phụ huynh? Cha mẹ hoặc người giám hộ của các
em học sinh có IEP hiện đang theo học tại trường được chọn làm khảo sát. Các học khu được yêu
cầu tham gia vào khảo sát này mỗi 4 năm một lần. Năm nay đến lượt học khu của quý phụ huynh.
Tôi có mấy đứa con có IEP. Liệu tôi có cần điền khảo sát cho từng đứa con của tôi không? Có,
quý phụ huynh nên điền một khảo sát mỗi học sinh. Phải chắc chắn là quý vị chỉ điền một khảo sát
cho mỗi học sinh có IEP mà thôi.
Tôi cần làm gì nếu tôi cần giúp đỡ tìm và điền bảng khảo sát này?
Quý phụ huynh có thể hỏi thầy cô giáo của con mình tìm và giúp điền khảo sát. Nhà trường
đang tìm mọi cách để giúp tất cả các gia đình tham gia điền
khảo sát.
Bảng khảo sát này có bảo mật không? Khảo sát này hoàn
toàn bảo mật và không có tên của quý vị cũng như tên của
con quý vị. Không có bất kì thông tin cá nhân có thể nhận
diện được trong các khảo sát.
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