
Các Thắc mắc Thường gặp (FAQ)
- Khảo sát Tiếng nói Quý vị của DPS

Thắc mắc Thông thường

Hỏi: Mục đích của đợt khảo sát này là gì?

Đáp: DPS tiến hành khảo sát để chúng tôi có thể hiểu:

● Trải nghiệm của con quý vị tại trường;
● Trải nghiệm của quý vị với nhân viên trường học;
● Cách chúng tôi có thể hỗ trợ tốt hơn cho việc học và sự an lành về mặt cảm xúc của học sinh; và
● Những gì chúng tôi có thể làm để cải thiện việc hỗ trợ cho quý vị và con quý vị.

Hỏi: Đợt khảo sát ý kiến này có bắt buộc đối với học sinh và các gia đình không?

Đáp: Quý vị và con quý vị không bắt buộc phải trả lời bản khảo sát ý kiến này.

Hỏi: Các câu trả lời của tôi sẽ được giữ kín hay không?

Đáp: Có, các câu trả lời riêng của quý vị sẽ được giữ kín. Chúng tôi chỉ chia sẻ kết quả tổng quát từ toàn
Học khu để bảo đảm tính bảo mật. Ngay cả khi chỉ có vài câu trả lời, nhưng tổng số người tham gia là
đủ lớn nên không thể nhận biết người trả lời.

Hỏi: Tôi có nhiều hơn một học sinh. Tôi có thể điền nhiều hơn một bản khảo sát bằng cách nào?

Đáp: Quý vị phải hoàn tất một bản khảo sát riêng cho mỗi con em học sinh trong gia đình quý vị. Ở phần
cuối bản khảo sát đầu tiên, quý vị sẽ được yêu cầu hoàn tất một bản khảo sát khác cho một học sinh
khác.



Hỏi: Tôi có thể đưa ra đề xuất về cách cải thiện bản khảo sát này bằng cách nào?

Đáp: Chúng tôi luôn hoan nghênh các đề xuất về cách thức cải thiện các bản khảo sát của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ xem xét đề xuất của quý vị khi lên kế hoạch cho các đợt khảo sát trong tương lai. Vui lòng
chuyển mọi đề xuất đến: surveys@dpsk12.net.

Hỏi: Tôi có thể cung cấp ý kiến phản hồi về toàn bộ DPS bằng cách nào?

Đáp: Chúng tôi hoan nghênh các phê bình, nhận xé và đề xuất của quý vị về hiệu suất làm việc của Học
khu cũng như của từng trường cụ thể. Vui lòng gửi ý kiến nhận xét của quý vị qua email đến:
surveys@dpsk12.net. Chúng tôi sẽ kèm ý kiến phản hồi của quý vị trong bản xem xét và phân tích mà
chúng tôi gởi cho lãnh đạo Học khu.

Hỏi: Tại sao quý vị đặt câu hỏi về chủng tộc/sắc tộc?

Đáp: Chúng tôi đặt câu hỏi này vì chúng tôi muốn biết liệu học sinh và gia đình thuộc mọi thành phần
chủng tộc và sắc tộc có trải nghiệm tương tự nhau tại DPS hay không. Quý vị không bắt buộc phải trả lời
câu hỏi này nếu không muốn. Nếu quý vị trả lời thì câu trả lời của quý vị sẽ không được liên kết đến quý
vị. Nếu quý vị không muốn trả lời, chỉ cần chọn “ Prefer Not to Answer” (Không Muốn Trả lời), hoặc bấm
“Submit” (Nộp) ở cuối bản khảo sát.

Vấn đề Kỹ thuật

Hỏi: Nếu cuộc khảo sát đã kết thúc thì sao?

Đáp: Cuộc khảo sát hiện đã kết thúc và chúng tôi đã bắt đầu xem xét và phân tích các câu trả lời. Chúng
tôi không thể mở lại khảo sát để làm thêm. Sẽ luôn có thêm cơ hội trả lời khảo sát trong tương lai.

Hỏi: Tôi đã nộp các câu trả lời trước khi hoàn tất hoặc tôi muốn thay đổi câu trả lời của mình. Tôi có
thể thực hiện việc đó bằng cách nào?

Đáp: Vui lòng gửi yêu cầu xin nộp lại bản khảo sát của quý vị qua email đến: surveys@dpsk12.net.

Đối với các câu hỏi kỹ thuật, hãy gửi email đến: surveys@dpsk12.net.
Đối với tất cả các câu hỏi khác, vui lòng gọi Đường dây Hỗ trợ Gia đình và Cộng đồng theo
số 720-423-3054.
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