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Vietnamese

Học khu Thống nhất Elk Gove đang tìm kiếm ý kiến đóng góp của bạn cho các ưu tiên tài trợ khác
nhau cho các ưu tiên khác nhau được đưa vào Kế hoạch Kiểm toán và Trách nhiệm. Gửi cục bộ cục
bộ (LCAP). Thông tin đầu vào có giá trị của bạn sẽ được sử dụng để giúp xác định các quyết định
về ngân sách và thiết lập các ưu tiên cho việc cải thiện cơ sở vật chất.
Bạn xác định thuộc nhóm ưu tiên nào?
Học sinh

Thành viên Cộng Đồng

Phụ Huynh

Nhân viên
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ID Học sinh

̀ g nào?
Bạn học trươn
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Ưu tiên cho Thành công trong Học tập
Vui lòng đánh giá tầm quan trọng của tưǹ g điều sau:

Quan trọng nhất

Rất quan trọng

Quan trọng

Không quan trọng

Rất quan trọng

Quan trọng

Không quan trọng

sự giảng dạy liên quan tới nền tảng và
văn hóa của tôi
học sinh có thể ghi danh vào bất kỳ
lớp học nào họ chọn
các lớp học đầy thử thách và thú vị
chromebooks
các công cụ trực tuyến để hỗ trợ học
tập
hiệu trưởng giỏi
giáo viên giỏi
thư viện mở cửa cho học sinh sau giơ ̀
học
sĩ số lớp học nhỏ
cố vấn hướng dẫn chuẩn bị cho đại
học và nghề nghiệp
hỗ trợ bài tập về nhà
lựa chọn nghiên cứu độc lập

Ưu tiên cho Phản hồi trong Học tập
Vui lòng đánh giá tầm quan trọng của tưǹ g điều sau:
Quan trọng nhất
phản hồi hữu ích của giáo viên về việc
học
tôi cảm thấy được khuyến khích khi
đặt câu hỏi trong lớp học
điểm học/studentVUE được cập nhật
thươǹ g xuyên
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Ưu tiên về an toàn và sức khỏe
Vui lòng đánh giá tầm quan trọng của tưǹ g điều sau:
Quan trọng nhất

Rất quan trọng

Quan trọng

Không quan trọng

Quan trọng

Không quan trọng

nhân viên an ninh trong khuôn viên
nhà trươǹ g
các biện pháp an toàn COVID
trươǹ g học an toàn
chương trình thể thao
các chương trình hội họa và biểu diễn
(ban nhạc, nhà hát, khiêu vũ, v..v...)
các chương trình , sự kiện, và câu lạc
bộ vui nhộn
các cố vấn cung cấp lơì khuyên và hỗ
trợ cá nhân
hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho học sinh
trươǹ g học sạch sẽ, được bảo trì tốt,
chào đón khác tốt
vận chuyển học sinh tới trươǹ g
khai giảng muộn hơn
hướng dẫn trong lớp về các kỹ năng
xã hội/tình cảm
phòng chống bắt nạt

Ưu tiên cho sự tham gia của gia đình
Vui lòng đánh giá tầm quan trọng của tưǹ g điều sau:
Quan trọng nhất

Rất quan trọng

giáo viên hiểu tôi và gia đình tôi
liên lạc thương xuyên giữa cha mẹ
tôi/ngươì giám hộ của tôi và giáo viên

̀ g và học khu cần xem xét để lập ngân sách và kế họach cho năm học tới ?
Ưu tiên nào khác mà nhà trươn
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Trong phần trước, bạn đã đánh giá một số ưu tiên là "quan trọng nhất". Chúng tôi muốn biết bạn hài lòng như thế nào với mức độ dịch
vụ hiện tại được cung cấp cho từng ưu tiên đó để biết học khu có thể cải thiện như thế nào.

Đánh giá mức độ hài lòng của tất cả các vấn đề quan trọng nhất.
Rất hài lòng

Thỏa mãn

Không hài lòng

Rất không hài lòng

sự giảng dạy liên quan
tới nền tảng và văn hóa
của tôi
học sinh có thể ghi danh
vào bất kỳ lớp học nào
họ chọn
các lớp học đầy thử
thách và thú vị
chromebooks
các công cụ trực tuyến
để hỗ trợ học tập
hiệu trưởng giỏi
giáo viên giỏi
thư viện mở cửa cho học
sinh sau giơ ̀ học
sĩ số lớp học nhỏ
cố vấn hướng dẫn
chuẩn bị cho đại học và
nghề nghiệp
hỗ trợ bài tập về nhà
lựa chọn nghiên cứu độc
lập
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Đánh giá mức độ hài lòng của tất cả các vấn đề quan trọng nhất.
Rất hài lòng

Thỏa mãn

Không hài lòng

Rất không hài lòng

Không hài lòng

Rất không hài lòng

phản hồi hữu ích của
giáo viên về việc học
tôi cảm thấy được
khuyến khích khi đặt câu
hỏi trong lớp học
điểm học/studentVUE
được cập nhật thươǹ g
xuyên

Đánh giá mức độ hài lòng của tất cả các vấn đề quan trọng nhất.
Rất hài lòng

Thỏa mãn

nhân viên an ninh trong
khuôn viên nhà trươǹ g
các biện pháp an toàn
COVID
trươǹ g học an toàn
chương trình thể thao
các chương trình hội họa
và biểu diễn (ban nhạc,
nhà hát, khiêu vũ, v..v...)
các chương trình , sự
kiện, và câu lạc bộ vui
nhộn
các cố vấn cung cấp lơì
khuyên và hỗ trợ cá
nhân
hỗ trợ sức khỏe tinh thần
cho học sinh
trươǹ g học sạch sẽ,
được bảo trì tốt, chào
đón khác tốt
vận chuyển học sinh tới
trươǹ g
khai giảng muộn hơn
hướng dẫn trong lớp về
các kỹ năng xã hội/tình
cảm
phòng chống bắt nạt
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Đánh giá mức độ hài lòng của tất cả các vấn đề quan trọng nhất.
Rất hài lòng

Thỏa mãn

Không hài lòng

Rất không hài lòng

giáo viên hiểu tôi và gia
đình tôi
liên lạc thương xuyên
giữa cha mẹ tôi/ngươì
giám hộ của tôi và giáo
viên
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Bạn cho biết bạn không hài lòng với mức độ dịch vụ hiện tại được cung cấp theo từng lĩnh vực sau đây liên
quan đến thành công trong học tập. Học khu / trường học có thể cải thiện các dịch vụ như thế nào?
sự giảng dạy liên quan tới
nền tảng và văn hóa của
tôi
học sinh có thể ghi danh
vào bất kỳ lớp học nào họ
chọn
các lớp học đầy thử thách
và thú vị
chromebooks
các công cụ trực tuyến để
hỗ trợ học tập
hiệu trưởng giỏi
giáo viên giỏi
thư viện mở cửa cho học
sinh sau giơ ̀ học
sĩ số lớp học nhỏ
cố vấn hướng dẫn chuẩn
bị cho đại học và nghề
nghiệp
hỗ trợ bài tập về nhà
lựa chọn nghiên cứu độc
lập

Bạn cho biết bạn không hài lòng với mức độ dịch vụ hiện tại được cung cấp theo từng lĩnh vực sau đây liên
quan đến việc theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Học khu / trường học có thể cải thiện các dịch vụ như thế
nào?
phản hồi hữu ích của giáo
viên về việc học
tôi cảm thấy được khuyến
khích khi đặt câu hỏi trong
lớp học
điểm học/studentVUE
được cập nhật thươǹ g
xuyên
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Bạn cho biết bạn không hài lòng với mức độ dịch vụ hiện tại được cung cấp theo từng lĩnh vực sau đây liên
quan đến an toàn và sức khỏe. Học khu / trường học có thể cải thiện các dịch vụ như thế nào?
nhân viên an ninh trong
khuôn viên nhà trươǹ g
các biện pháp an toàn
COVID
trươǹ g học an toàn
chương trình thể thao
các chương trình hội họa
và biểu diễn (ban nhạc,
nhà hát, khiêu vũ, v..v...)
các chương trình , sự kiện,
và câu lạc bộ vui nhộn
các cố vấn cung cấp lơì
khuyên và hỗ trợ cá nhân
hỗ trợ sức khỏe tinh thần
cho học sinh
trươǹ g học sạch sẽ, được
bảo trì tốt, chào đón khác
tốt
vận chuyển học sinh tới
trươǹ g
khai giảng muộn hơn
hướng dẫn trong lớp về
các kỹ năng xã hội/tình
cảm
phòng chống bắt nạt

Bạn cho biết rằng bạn không hài lòng với mức độ dịch vụ hiện tại được cung cấp theo từng lĩnh vực sau đây
liên quan đến sự tham gia của gia đình. Học khu / trường học có thể cải thiện các dịch vụ như thế nào?
giáo viên hiểu tôi và gia
đình tôi
liên lạc thương xuyên giữa
cha mẹ tôi/ngươì giám hộ
của tôi và giáo viên
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