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Jefferson Parish Schools  Evaluation of School Family Engagement Policy and Program  

      Hệ Thống Ty Học Chánh Quận Jefferson  Sự Đánh Giá của Phụ huynh tham gia vào Chương trình & Nội quy trường học 

 Trường:         Ngày/tháng/năm:   

Nội Quy Trường học & Chương Trình Phụ Huynh Tham Gia Đồng ý Không 
đồng ý 

1.  Tôi có tham gia và xem lại nội quy sự phát triển của nhà trường dành cho phụ huynh 

tham gia.  
  

2.   Tôi đã được cung cấp một bản sao của nội quy trường học dành cho phụ huynh.   

3.   Tôi đã tham gia trong ngày đánh giá của nội quy nhà trường dành cho phụ huynh.   

4.   Nội dung của nội quy của nhà trường dành cho phụ huynh dể hiểu.     

5.   Nội dung của nội quy nhà trường dành cho phụ huynh đã viết bằng ngôn ngữ của tôi.   

6.   Tôi đã nhận được sổ tay bản sao nhà trường – phụ huynh.   

7.   Tôi có nhận được thông báo rằng tôi có quyền yêu cầu thầy/cô giáo và người phụ tá làm 

việc với con em của tôi có trình độ chuyên môn bảo đảm. 
  

8.   Tôi có được thông báo kịp thời trong khoảng thời gian bốn hay hơn nhiều tuần khi 

thầy/cô giáo không đủ tiêu chuẩn cao để dạy cho con em của tôi.   
  

9.   Tôi có nhận được thông báo từ trung tâm phụ huynh Louisiana Promise Parent Resource 

Center.  
  

10. Tôi có hiện diện trong buổi họp Title I Back-to-School Night/Open House.     

11. Tôi có hiện diện ít nhất một lần trong ngày họp phụ huynh – thầy/cô giáo (Parent-Teacher 

Conference Day). 
  

12. Tôi có hiện diện ít nhất một lần trong buổi họp PTA.   

13. Tôi có nhận được tin tức về nhà trường mỗi tháng.    

14. Tôi có nhận được những thông tin liên lạc được trao đổi từ trường học và nhiều cách   

      khác nhau như emails, điện thoại, thư đóng gói, vv. 
  

15. Tôi biết1% ngân quỹ của Title I dành cho sự tham dự của phụ huynh. Tôi biết ngân quỹ 

đã chi dùng như thế nào. 
  

16. Tôi đã sử dụng những phương cách & hoạt động của trường học cung cấp để hổ trợ con     

tôi trong thành tích học tập với học sinh. 
  

17. Tôi luôn luôn cảm thấy thoải mái & dễ chịu khi đến trường học.   

18. Tôi có thể đến trường để lấy tin tức cho con em tôi & nhân viên đã cung cấp, hổ trợ, và 

nói cho tôi biết những gì đang xảy ra với con tôi. 
  

19. Tôi có nhận được những tin tức rõ ràng về những gì đang mong chờ cho con tôi dựa trên 

căn bản tiêu chuẩn nội dung thành tích học tập của Louisiana.   
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NỘI QUY CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG HỌC 
PHỤ HUYNH THAM GIA 

Đồng ý Không 
đồng ý 

20. Tôi đã truy cập vào trang mạng của nhà trường.   

21. Tôi cảm thấy rằng nhà trường cố gắng tìm kiếm những kỹ năng, sở thích của tôi và đã   

liên lạc với những điều mà tôi quan tâm đến. 
  

22. Tôi hài lòng với các chương trình giáo dục phụ huynh tham gia tình nguyện của nhà 

trường. 
  

23. Tôi ủng hộ nhà trường có nhóm kiến thức mở mang trí tuệ học tập.    

24. Tôi cảm thấy rằng nhân viên nhà trường luôn vui vẻ chào đón phụ huynh đến tham dự 

buổi họp.   
  

25. Tôi có nhận được nhiều tin tức trên trang mạng. 

 

 

 

 

26. Tôi mong muốn có nhiều gia đình tham gia sinh hoạt gắn kết nếu 

 

 

 

 

27. Tôi mong muốn nhận them nhiều thông tin về 

 

 

 

 

 

28. Thêm những lời bình luận: 

 

 

 

 

 

 

 


