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Trường: ______________________  

Bản Khảo Sát Về Sự Tham Gia Của Gia Đình Năm 2016-2017 

Vui lòng đánh dấu một lựa chọn 

Vui lòng đánh giá về những nỗ lực của chúng tôi trong việc khuyến khích sự tham 
gia của gia đình. 
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Nhà trường nhận thức được rằng tất cả phụ huynh, bất kể thu nhập, trình độ học vấn, 
hoặc nền tảng văn hoá, đều muốn con mình học tập tốt ở trường và muốn tham gia 
vào việc học của con mình. 

    

Trường cung cấp Title 1 Chính sách về sự Tham gia của Phụ huynh (Parent 
Involvement Policy) bằng văn bản đã được xây dựng cùng với các phụ huynh mà phác 
thảo mối quan hệ hợp tác giữa học sinh, phụ huynh và trường học. 

    

Trường tổ chức một cuộc họp hàng năm để thông báo cho phụ huynh của trẻ em 
thuộc các chương trình Title 1 về chương trình Title 1. Nhà trường cung cấp các nguồn 
tài liệu như sách, video, và bản tin để giúp cho phụ huynh tham gia tốt hơn tại nhà. 

    

Nhà trường cung cấp các nguồn tài liệu như sách, video, và bản tin để giúp cho phụ 
huynh tham gia tốt hơn tại nhà. 

    

Nhà trường khuyến khích và tạo cơ hội cho phụ huynh đóng góp ý kiến vào việc thiết 
kế và phát triển thỏa thuận nhà trường-phụ huynh.  

    

Trường học sắp xếp thời gian họp khác nhau để đáp ứng lịch trình công việc và giữ trẻ 
của phụ huynh. 

    

Nhà trường cung cấp cho phụ huynh những ý tưởng về việc làm thế nào để giúp con 
mình làm bài tập về nhà. 

    

Nhà trường nghĩ về cộng đồng trường học như là sự mở rộng của gia đình.     

Nhà trường tạo cơ hội cho phụ huynh đóng góp vào hoạt động của trường     

Nhân viên nhà trường hiểu rằng sự đa dạng có thể được sử dụng để làm phong phú 
thêm kinh nghiệm học tập cho học sinh. 

    

Nhà trường sử dụng thông tin từ phụ huynh và các cuộc khảo sát gia đình để thiết kế 
hoặc thay đổi các lịch trình và chương trình của trường. 

    

 

Chữ ký phụ huynh (không bắt buộc) __________________________________ Ngày: ____________________ 


