Khảo Sát Học Từ Xa – Phụ Huynh

Học Khu Thống Nhất Elk Grove Unified quan tâm việc học, làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt
nhất cho các gia đình có con em học tập từ xa. Kết quả sẽ được dùng để điều chỉnh và làm tốt các dịch
vụ hầu đảm bảo gia đình và học đường được kết nối trong giai đoạn chưa từng có này

Vui lòng trả lời những câu hỏi sau khi chúng liên quan tới con em trong độ tuổi đi
học của qúi vị đang học tại các trường thuộc Thống Nhất Elk Grove.
1. Con qúi vị học trường nào?
TH Cơ Sở

Tiểu Học

TH Phổ Thông/Thay Thế

Trường:

2. Con qúi vị học lớp mấy? (chọn tất cả những áp dụng)
K/TK
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3. Có chương trình nào sau đây liên quan đến bất kỳ em nào ở tuổi đi học không? (chọn tất cả những áp
dụng)
Học Sinh học Tiếng Anh
Giáo dục Đặc Biệt/Kết Hoạch Mục 504

4. Con qúi vị đang sử dụng thiết bị gì cho việc học từ xa? (chọn tất cả những áp dụng)
Chromebook của HKTNEG
Chromebook cá nhân, laptop, hoặc PC để bàn
Tablet (iPad, Amazon Fire, Samsung Galaxy, v..v...)
Điện Thoại
Không có gì

5. Mỗi em có thiết bị riêng để học từ xa hay chia sẻ các thiết bị?
Các con tôi có thiết bị riêng để học từ xa
Các con tôi chia sẻ các thiết bị được sử dụng cho việc học từ xa
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6. Con qúi vị có thể truy cập internet để học từ xa không?
Có, bất cứ khi nào cần
Không, chúng không truy cập internet
Đôi khi (vui lòng ghi rõ)

7. Con qúi vị dành bao nhiêu giờ mỗi ngày cho việc học từ xa và làm bài của trường?
Ít hơn một giờ
1 tới 2 giờ
3 tới 4 giờ
Hơn 4 giờ

8. Ai sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các thiết bị học tập từ xa, nếu qúi vị cần nó? (chọn tất cả những
áp dụng)
Một người nào đó trong gia đình tôi
Gia đình, bạn, hoặc người khác
Trường hoặc nhân viên học khu
Tôi không có quyền truy cập hỗ trợ kỹ thuật

9. Qúi vị đã nhận đủ thông tin (từ học khu và trường) để sẵn sàng khi bặt đầu học từ xa chưa?
Có

Không

10. Qúi vị có thể liên lạc với giáo viên con em của qúi vị khi cần không?
Có

Không
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11. Làm thế nào để qúi vị giữ liên lạc với giáo viên của con em qúi vị ? (chọn tất cả những áp dụng)
Điện thoại
Email
Synergy
Google Classroom
Khác (vui lòng ghi rõ)

12. Trường và học khu có thể làm gì để cài thiện việc học từ xa?
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13. Trong các phản hồi trước đây của qúi vị, qúi vị đã chỉ ra răng qúi vị không có đủ quyền truy cập vào thiết bị
hoặc internet để học từ xa. Trường học của qúi vị có nguồn cung cấp để giúp qúi vị kết nối. Vui lòng cung cấp
thông tin liên lạc của qúi vị dưới đây để có người từ trường học của qúi vị sẽ liên lạc để hỗ trợ qúi vị.
Tên
Địa chỉ Email
Số điện thoại
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