
 

 

Colquitt County Schools 2020 - 2021 Annual Title I School Parent and Family Engagement 

Survey 

Các Trường học Quận Colquitt 2020 - 2021 Khảo sát Mức độ Tham gia Hàng năm của Phụ 

huynh và Gia đình tại Trường Title I 

 
This survey gives you the opportunity to tell us what our school is doing well and what we can do better to strengthen 

partnerships between school and families.  The findings of the survey will be summarized and used to make 

improvements. Thank you very much for your feedback.  

 

Please complete a separate survey for each school where you have a child enrolled. 

 

Cuộc khảo sát này cho bạn cơ hội để cho chúng tôi biết trường của chúng tôi đang làm tốt những gì và chúng tôi có thể 

làm gì tốt hơn để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và gia đình. Các phát hiện của cuộc khảo sát sẽ được 

tổng hợp và sử dụng để cải tiến. Cảm ơn bạn rất nhiều thông tin phản hồi của bạn. 

 

Vui lòng hoàn thành một cuộc khảo sát riêng cho từng trường mà bạn có con theo học. 

 

1. School/ Trường học: ____________________ 

 

2. Select your relationship to the child. / 2. Chọn mối quan hệ của bạn với đứa trẻ. 

 Mother/ Mẹ 

 Father/ Bố  

  Stepmother/ Mẹ kế 

  Stepfather/ Cha dượng 

  Grandmother/ Bà ngoại 

  Grandfather/ Ông nội 

  Aunt/ Cô 

 Uncle/ Chú 

 Guardian/ Người giám hộ 

 Other/ Khác 

3. What district resources did you use during the past year? (select all that apply)/ 3. Quý vị đã sử dụng những nguồn lực 

nào của học khu trong năm qua? (chọn tất cả các câu phù hợp) / 

 Parent Portal School/ Cổng thông tin phụ huynh Trường học  

 School-Parent Compact / Tập hợp giữa nhà trường-phụ huynh 

 Parent Online Workshops / Hội thảo Trực tuyến dành cho Cha mẹ 

 REMIND/  Nhắc lại  

 District Interpreter Services or Translation/ Dịch vụ Thông dịch viên hoặc Dịch thuật Quận 

4. Have you had the chance to review the online School-Parent Compact, outlining the responsibilities of both the school 

and parents in providing the best academic experience for your child? / 4. Bạn đã có cơ hội để xem lại Hiệp định về 

Trường học-Phụ huynh trực tuyến, nêu rõ trách nhiệm của cả nhà trường và phụ huynh trong việc cung cấp trải 

nghiệm học tập tốt nhất cho con bạn? 

 Yes/ Đúng 

 No 

 

 



 

 

 

5. My school provides parents an opportunity to provide feedback on school goals, policies, Title I plans/compacts, and 

improving student achievement. / 5. Trường của tôi cung cấp cho phụ huynh cơ hội để cung cấp phản hồi về các mục 

tiêu, chính sách của trường, kế hoạch / kế hoạch Title I và cải thiện thành tích của học sinh./ 

 Strongly Disagree/  Mạnh mẽ phủ quyết 

 Disagree/ Không đồng ý 

 Agree/  Đồng ý 

 Strongly Agree/ Hoàn toàn đồng ý 

 Do not know/ Không biết 

6. I feel confident to speak up for my child and other children's success in school. / 6. Tôi cảm thấy tự tin để nói lên 

thành công của con tôi và những đứa trẻ khác ở trường. 

• Strongly Disagree/  Mạnh mẽ phủ quyết 

• Disagree/ Không đồng ý 

• Agree/  Đồng ý 

• Strongly Agree/ Hoàn toàn đồng ý 

• Do not know/ Không biết 

7. My school provides useful information for parents and students to learn together, understand course content/selection, 

and collaborate to improve student learning. / 7. Trường của tôi cung cấp thông tin hữu ích để phụ huynh và học sinh 

cùng nhau học, hiểu nội dung / lựa chọn khóa học, và hợp tác để cải thiện việc học của học sinh. 

• Strongly Disagree/  Mạnh mẽ phủ quyết 

• Disagree/ Không đồng ý 

• Agree/  Đồng ý 

• Strongly Agree/ Hoàn toàn đồng ý 

• Do not know/ Không biết 

8. Due to COVID-19, when you visit your child's school, by appointment only, were the principal, staff and teachers 

helpful and easy to talk to? / 8. Do COVID-19, khi quý vị đến thăm trường học của con mình, chỉ theo lịch hẹn, hiệu 

trưởng, nhân viên và giáo viên có hữu ích và dễ nói chuyện không? 

 Yes / Đúng  

 Somewhat/ Phần nào đó 

  No 

 Do not know/ Không biết 

9. Has your experience using virtual learning environments (Example, Zoom) been welcoming? / 9. Trải nghiệm của bạn 

khi sử dụng môi trường học tập ảo (Ví dụ, Thu phóng) có được chào đón không? 

• Yes / Đúng 

• Somewhat/ Phần nào đó 

•  No 

• Do not know/ Không biết 

10. How often do you have conversations with your child about what his or her class is learning in school? / 10. Bạn có 

thường trò chuyện với con về những gì mà lớp của con đang học ở trường?  

 Almost all the time/ Gần như toàn bộ thời gian 

 Frequently/ Thường xuyên 

 Sometimes/ Đôi khi 

 Never/ Không bao giờ 

 

11. How would families like to see the family engagement funds used at your child's school? (Select your top two (2) 

choices) / 11. Các gia đình muốn xem quỹ gắn kết gia đình được sử dụng ở trường của con quý vị như thế nào? (Chọn 

hai (2) lựa chọn hàng đầu của bạn)  



 

 

 Family Engagement Facilitator to plan more virtual events/workshops / Hỗ trợ viên Gắn kết Gia đình để lên 

kế hoạch cho nhiều sự kiện / hội thảo ảo hơn  

 Technology resources to help parents improve computer skills / Tài nguyên công nghệ để giúp cha mẹ cải 

thiện kỹ năng máy tính  

 Educational materials for use in the home / Tài liệu giáo dục để sử dụng trong nhà 

  Virtual Parent Resource Center on school website / Trung tâm tài nguyên ảo dành cho phụ huynh trên trang 

web của trường 

 Other (please specify)/ Khác _______ 

12. The preferred methods for the school to communicate with families regarding events and activities are: (Select your 

top two (2) choices) / 12. Các phương pháp ưu tiên để nhà trường liên lạc với gia đình về các sự kiện và hoạt động là: 

(Chọn hai (2) lựa chọn hàng đầu của bạn) 

 Email/ E-mail 

 Flyer/ Tờ rơi 

  Phone Call / Gọi điện  

 Newsletter/ Bản tin 

 Marquee/ Marquee 

 School website/ Trang web của trường 

 REMIND/ Nhắc lại  

 Social Media (Facebook, Twitter)/ Truyền thông xã hội (Facebook, Twitter)  

13. Select the biggest barrier that prevents families from being involved with your child’s school? (Select your top two (2) 

choices) / 13. Chọn rào cản lớn nhất ngăn cản gia đình tham gia vào trường học của con bạn? (Chọn hai (2) lựa chọn 

hàng đầu của bạn)  

 My work schedule / Lịch trình làm việc của tôi 

  I do not feel a sense of belonging at my child’s school / Tôi không có cảm giác thân thuộc ở trường học của 

con tôi 

 The school provides little information about involvement opportunities/ Trường cung cấp ít thông tin về các 

cơ hội tham gia 

 Access to Internet/ Truy cập Internet 

 Accessing Google Meet / Truy cập Google Meet  

 No or limited access to computer/tablet/device/ Không có hoặc hạn chế quyền truy cập vào máy tính / máy 

tính bảng / thiết bị  

 Computer/tablet/devices not working properly/ Máy tính / máy tính bảng / thiết bị không hoạt động bình 

thường  

 Not interested/ Not interested 

14. What ways can the school improve communication between parents and the school?  / 14. Nhà trường có thể cải thiện 

giao tiếp giữa phụ huynh và nhà trường bằng những cách nào?  


