
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.
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Vietnamese

Ba ̣n xa ́c đi ̣nh thuô ̣c nho ́m ưu tiên na ̀o? 

Ho ̣c sinh

Phu ̣ Huynh

Tha ̀nh viên Cô ̣ng Đô ̀ng

Nhân viên

5
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V.PCM1

Chu ̉ng tô ̣c hoă ̣c dân tô ̣c chi ́nh cu ̉a ba ̣n la ̀ gi ̀? 

Người Mỹ Phi châu

Người Mỹ da đỏ

Á Châu

Người Phi luật tân

Người Tây ban nha

Người Đảo Thái bình dương

Tră ́ng

Hai hay nhiều

Từ chối ghi ra

Con ba ̣n ho ̣c trường na ̀o?

Trường tiểu học 

Trường trung học cơ sở 

Trường trung học phô ̉ thông 

Trường học Tiê ́p Tu ̣c/ Thay Thê ́ 

Co ́ bâ ́t ky ̀ con em na ̀o cu ̉a ba ̣n nhâ ̣n được Di ̣ch Vu ̣ Ho ̣c tiê ́ng Anh không?  

Có

Không

Co ́ con em na ̀o cu ̉a ba ̣n nhâ ̣n được Di ̣ch Vu ̣ Gi ́a ́o Du ̣c Đă ̣c Biê ̣t không? 

Có

Không

Ba ̣n hiê ̣n đang tra ̉i qua ti ̀nh tra ̣ng vô gia cư ?  

Có

Không
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Co ́ đứa tre ̉ na ̀o trong đô ̣ tuô ̉i đi ho ̣c cu ̉a ba ̣n đang la ̀ Tre ̉ Em co ́ Cha Me ̣ Nuôi không? 

Có

Không

Ba ̣n co ́ liên kê ́t với bâ ́t ky ̀ nho ́m cô ̣ng đô ̀ng na ̀o sau đây không?  

Gia Đi ̀nh cu ̉a Ho ̣c Sinh Da Đen

U ̉y Ban Tư Vâ ́n Cô ̣ng Đô ̀ng

U ̉y Ban Tư Vâ ́n Ho ̣a Sinh ho ̣c Anh Ngư ̃Ho ̣c Khu

Cô ̣ng Ta ́c Sức Kho ̉e

CAC

Cô ́ vâ ́n Phu ̣ Huynh Cu ̉a Gia ́m Đô ́c

U ̉y Ban Ta ̀i Chi ́nh

17
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V.PCMPriorities

Ưu tiên cho Thành công trong Học tập  

 Quan trọng nhất Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng

sư ̣gia ̉ng da ̣y liên quan tới nê ̀n ta ̉ng va ̀
văn ho ́a cu ̉a tôi

ho ̣c sinh co ́ thê ̉ ghi danh va ̀o bâ ́t ky ̀
lớp ho ̣c na ̀o ho ̣ cho ̣n

ca ́c lớp ho ̣c đâ ̀y thư ̉tha ́ch va ̀ thu ́ vi ̣

chromebooks

ca ́c công cu ̣ trưc̣ tuyê ́n đê ̉ hô ̃ trơ ̣ho ̣c
tâ ̣p

hiê ̣u trươn̉g gio ̉i

gia ́o viên gio ̉i

thư viê ̣n mơ ̉cưả cho ho ̣c sinh sau giơ ̀
ho ̣c

si ̃ sô ́ lớp ho ̣c nho ̉

cô ́ vâ ́n hướng dâ ̃n chuâ ̉n bi ̣ cho đa ̣i
ho ̣c va ̀ nghê ̀ nghiê ̣p

hô ̃ trơ ̣ba ̀i tâ ̣p vê ̀ nha ̀

lưạ cho ̣n nghiên cứu đô ̣c lâ ̣p

Vui lo ̀ng đa ́nh gia ́ tâ ̀m quan tro ̣ng cu ̉a tưǹg điê ̀u sau:

Ưu tiên cho Phản hồi trong Học tập  

 Quan trọng nhất Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng

pha ̉n hô ̀i hưũ i ́ch cu ̉a gia ́o viên vê ̀ viê ̣c
ho ̣c

điê ̉m ho ̣c/studentVUE đươc̣ câ ̣p nhâ ̣t
thươǹg xuyên

Ca ́c y ́ kiê ́n/me ̣o vê ̀ ca ́ch hô ̃ trơ ̣ho ̣c tâ ̣p
ta ̣i nha ̀

Vui lo ̀ng đa ́nh gia ́ tâ ̀m quan tro ̣ng cu ̉a tưǹg điê ̀u sau:  
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Ưu tiên về An toàn và Sức khỏe  

 Quan trọng nhất Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng

nhân viên an ninh trong khuôn viên
nha ̀ trươǹg

ca ́c biê ̣n pha ́p an toa ̀n COVID

trươǹg ho ̣c an toa ̀n

chương tri ̀nh thê ̉ thao

ca ́c chương tri ̀nh hô ̣i ho ̣a va ̀ biê ̉u diê ̃n
(ban nha ̣c, nha ̀ ha ́t, khiêu vu ̃, v..v...)

ca ́c chương tri ̀nh , sư ̣kiê ̣n, va ̀ câu la ̣c
bô ̣ vui nhô ̣n

ca ́c cô ́ vâ ́n cung câ ́p lơì khuyên va ̀ hô ̃
trơ ̣ca ́ nhân

hô ̃ trơ ̣sức kho ̉e tinh thâ ̀n cho ho ̣c sinh

trươǹg ho ̣c sa ̣ch se ̃, đươc̣ ba ̉o tri ̀ tô ́t,
cha ̀o đo ́n kha ́c tô ́t

vâ ̣n chuyê ̉n ho ̣c sinh tới trươǹg

khai gia ̉ng muô ̣n hơn

hướng dâ ̃n trong lớp vê ̀ ca ́c ky ̃ năng
xa ̃ hô ̣i/ti ̀nh ca ̉m

pho ̀ng chô ́ng bă ́t na ̣t

Vui lo ̀ng đa ́nh gia ́ tâ ̀m quan tro ̣ng cu ̉a tưǹg điê ̀u sau:  

Ưu tiên cho sự tham gia của gia đình 

 Quan trọng nhất Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng

Thông tin liên la ̣c thươǹg xuyên tư ̀nha ̀
trươǹg va ̀ gia ́o viên (vi ́ du ̣., ca ́c cuô ̣c
go ̣i điê ̣n thoa ̣i, emails, ba ̉n tin, hoă ̣c
xây dưṇg mô ́i quan hê ̣ ti ́ch cưc̣ vê ̀
thăm viê ́ng gia đi ̀nh ho ̣c sinh)

Cơ hô ̣i/công cu ̣ đê ̉ giao tiê ́p với nha ̀
trươǹg bă ̀ng ngôn ngư ̃me ̣ đe ̉ cu ̉a tôi

Thông tin vê ̀ viê ̣c tham gia ca ́c hoa ̣t
đô ̣ng cu ̉a trươǹg, khi na ̀o thi ̀ an toa ̀n
đê ̉ tham gia

Vui lo ̀ng đa ́nh gia ́ tâ ̀m quan tro ̣ng cu ̉a tưǹg điê ̀u sau:  

40



Ưu tiên na ̀o kha ́c ma ̀ nha ̀ trươǹg va ̀ ho ̣c khu câ ̀n xem xe ́t đê ̉ lâ ̣p ngân sa ́ch va ̀ kê ́ ho ̣ach cho năm ho ̣c tới ?  

41



2021-22 LCAP Needs Survey

V.PCMSatisifed

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. 

 Rất hài lòng Thỏa mãn Không hài lòng Rất không hài lòng

sư ̣gia ̉ng da ̣y liên quan
tới nê ̀n ta ̉ng va ̀ văn ho ́a
cu ̉a tôi

ho ̣c sinh co ́ thê ̉ ghi danh
va ̀o bâ ́t ky ̀ lớp ho ̣c na ̀o
ho ̣ cho ̣n

ca ́c lớp ho ̣c đâ ̀y thử
tha ́ch va ̀ thu ́ vi ̣

chromebooks

ca ́c công cu ̣ trưc̣ tuyê ́n
đê ̉ hô ̃ trơ ̣ho ̣c tâ ̣p

hiê ̣u trươn̉g gio ̉i

gia ́o viên gio ̉i

thư viê ̣n mơ ̉cưả cho ho ̣c
sinh sau giơ ̀ho ̣c

si ̃ sô ́ lớp ho ̣c nho ̉

cô ́ vâ ́n hướng dâ ̃n
chuâ ̉n bi ̣ cho đa ̣i ho ̣c va ̀
nghê ̀ nghiê ̣p

hô ̃ trơ ̣ba ̀i tâ ̣p vê ̀ nha ̀

lưạ cho ̣n nghiên cứu đô ̣c
lâ ̣p

Đánh gia ́ mức đô ̣ ha ̀i lo ̀ng cu ̉a tâ ́t ca ̉ ca ́c vâ ́n đê ̀ quan tro ̣ng nhâ ́t.  

 Rất hài lòng Thỏa mãn Không hài lòng Rất không hài lòng

pha ̉n hô ̀i hưũ i ́ch cu ̉a
gia ́o viên vê ̀ viê ̣c ho ̣c

điê ̉m ho ̣c/studentVUE
đươc̣ câ ̣p nhâ ̣t thươǹg
xuyên

Ca ́c y ́ kiê ́n/me ̣o vê ̀ ca ́ch
hô ̃ trơ ̣ho ̣c tâ ̣p ta ̣i nha ̀

Đánh gia ́ mức đô ̣ ha ̀i lo ̀ng cu ̉a tâ ́t ca ̉ ca ́c vâ ́n đê ̀ quan tro ̣ng nhâ ́t.  
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 Rất hài lòng Thỏa mãn Không hài lòng Rất không hài lòng

nhân viên an ninh trong
khuôn viên nha ̀ trươǹg

ca ́c biê ̣n pha ́p an toa ̀n
COVID

trươǹg ho ̣c an toa ̀n

chương tri ̀nh thê ̉ thao

ca ́c chương tri ̀nh hô ̣i ho ̣a
va ̀ biê ̉u diê ̃n (ban nha ̣c,
nha ̀ ha ́t, khiêu vu ̃, v..v...)

ca ́c chương tri ̀nh , sự
kiê ̣n, va ̀ câu la ̣c bô ̣ vui
nhô ̣n

ca ́c cô ́ vâ ́n cung câ ́p lơì
khuyên va ̀ hô ̃ trơ ̣ca ́
nhân

hô ̃ trơ ̣sức kho ̉e tinh thâ ̀n
cho ho ̣c sinh

trươǹg ho ̣c sa ̣ch se ̃,
đươc̣ ba ̉o tri ̀ tô ́t, cha ̀o
đo ́n kha ́c tô ́t

vâ ̣n chuyê ̉n ho ̣c sinh tới
trươǹg

khai gia ̉ng muô ̣n hơn

hướng dâ ̃n trong lớp vê ̀
ca ́c ky ̃ năng xa ̃ hô ̣i/ti ̀nh
ca ̉m

pho ̀ng chô ́ng bă ́t na ̣t

Đánh gia ́ mức đô ̣ ha ̀i lo ̀ng cu ̉a tâ ́t ca ̉ ca ́c vâ ́n đê ̀ quan tro ̣ng nhâ ́t.  
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 Rất hài lòng Thỏa mãn Không hài lòng Rất không hài lòng

Thông tin liên la ̣c thươǹg
xuyên tư ̀nha ̀ trươǹg va ̀
gia ́o viên (vi ́ du ̣., ca ́c
cuô ̣c go ̣i điê ̣n thoa ̣i,
emails, ba ̉n tin, hoă ̣c xây
dưṇg mô ́i quan hê ̣ ti ́ch
cưc̣ vê ̀ thăm viê ́ng gia
đi ̀nh ho ̣c sinh)

Cơ hô ̣i/công cu ̣ đê ̉ giao
tiê ́p với nha ̀ trươǹg bă ̀ng
ngôn ngư ̃me ̣ đe ̉ cu ̉a tôi

Thông tin vê ̀ viê ̣c tham
gia ca ́c hoa ̣t đô ̣ng cu ̉a
trươǹg, khi na ̀o thi ̀ an
toa ̀n đê ̉ tham gia

Đánh gia ́ mức đô ̣ ha ̀i lo ̀ng cu ̉a tâ ́t ca ̉ ca ́c vâ ́n đê ̀ quan tro ̣ng nhâ ́t.  
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V.PCMImprovement

sư ̣gia ̉ng da ̣y liên quan tới
nê ̀n ta ̉ng va ̀ văn ho ́a cu ̉a
tôi

ho ̣c sinh co ́ thê ̉ ghi danh
va ̀o bâ ́t ky ̀ lớp ho ̣c na ̀o ho ̣
cho ̣n

ca ́c lớp ho ̣c đâ ̀y thư ̉tha ́ch
va ̀ thu ́ vi ̣

chromebooks

ca ́c công cu ̣ trưc̣ tuyê ́n đê ̉
hô ̃ trơ ̣ho ̣c tâ ̣p

hiê ̣u trươn̉g gio ̉i

gia ́o viên gio ̉i

thư viê ̣n mơ ̉cưả cho ho ̣c
sinh sau giơ ̀ho ̣c

si ̃ sô ́ lớp ho ̣c nho ̉

cô ́ vâ ́n hướng dâ ̃n chuâ ̉n
bi ̣ cho đa ̣i ho ̣c va ̀ nghê ̀
nghiê ̣p

hô ̃ trơ ̣ba ̀i tâ ̣p vê ̀ nha ̀

lưạ cho ̣n nghiên cứu đô ̣c
lâ ̣p

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? 

pha ̉n hô ̀i hưũ i ́ch cu ̉a gia ́o
viên vê ̀ viê ̣c ho ̣c

điê ̉m ho ̣c/studentVUE
đươc̣ câ ̣p nhâ ̣t thươǹg
xuyên

Ca ́c y ́ kiê ́n/me ̣o vê ̀ ca ́ch hô ̃
trơ ̣ho ̣c tâ ̣p ta ̣i nha ̀

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? 
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nhân viên an ninh trong
khuôn viên nha ̀ trươǹg

ca ́c biê ̣n pha ́p an toa ̀n
COVID

trươǹg ho ̣c an toa ̀n

chương tri ̀nh thê ̉ thao

ca ́c chương tri ̀nh hô ̣i ho ̣a
va ̀ biê ̉u diê ̃n (ban nha ̣c,
nha ̀ ha ́t, khiêu vu ̃, v..v...)

ca ́c chương tri ̀nh , sư ̣kiê ̣n,
va ̀ câu la ̣c bô ̣ vui nhô ̣n

ca ́c cô ́ vâ ́n cung câ ́p lơì
khuyên va ̀ hô ̃ trơ ̣ca ́ nhân

hô ̃ trơ ̣sức kho ̉e tinh thâ ̀n
cho ho ̣c sinh

trươǹg ho ̣c sa ̣ch se ̃, đươc̣
ba ̉o tri ̀ tô ́t, cha ̀o đo ́n kha ́c
tô ́t

vâ ̣n chuyê ̉n ho ̣c sinh tới
trươǹg

khai gia ̉ng muô ̣n hơn

hướng dâ ̃n trong lớp vê ̀
ca ́c ky ̃ năng xa ̃ hô ̣i/ti ̀nh
ca ̉m

pho ̀ng chô ́ng bă ́t na ̣t

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? 

Thông tin liên la ̣c thươǹg
xuyên tư ̀nha ̀ trươǹg va ̀
gia ́o viên (vi ́ du ̣., ca ́c cuô ̣c
go ̣i điê ̣n thoa ̣i, emails, ba ̉n
tin, hoă ̣c xây dưṇg mô ́i
quan hê ̣ ti ́ch cưc̣ vê ̀ thăm
viê ́ng gia đi ̀nh ho ̣c sinh)

Cơ hô ̣i/công cu ̣ đê ̉ giao
tiê ́p với nha ̀ trươǹg bă ̀ng
ngôn ngư ̃me ̣ đe ̉ cu ̉a tôi

Thông tin vê ̀ viê ̣c tham gia
ca ́c hoa ̣t đô ̣ng cu ̉a trươǹg,
khi na ̀o thi ̀ an toa ̀n đê ̉ tham
gia

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? 
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