
Phản ảnh Việc học Từ xa
Tham Khảo dành cho Phụ huynh

Thống nhất Elk Grove quan tâm đến việc tìm hiểu về kinh nghiệm của bạn với việc học từ xa. Kết
quả sẽ được xử dụng để hiểu những gì đã hoạt động tốt và những gì có thể được cải thiện.

Xin vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây khi chúng liên quan đến trẻ em ở độ tuổi đi
học đang theo học tại các trường Thống nhất Elk Grove.

 Tiểu học Trung học Cấp 2 Trung học Cấp 3/Thay đổi

Trường
học:

1. Những trường học nào con bạn tham dự?

2. Con bạn đăng ký lớp mấy? (chọn tất cả những gì ứng dụng)
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3. Chủng tộc hoặc dân tộc chính của bạn là gì?

Người Mỹ gốc Phi châu

Người Mỹ Da đỏ

Người Á châu

Người Phi luật tân

Người Tây ban nha

Người Đảo Thái bình dương

Người da trắng

Hai hoặc nhiều hơn

Từ chối để ghi ra
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Phản ảnh Việc học Từ xa
Tham Khảo dành cho Phụ huynh

Đối với các câu hỏi sau đây, nếu bạn có nhiều trẻ em đi học ở
Thống nhất Elk Grove, xin vui lòng trả lời cho con em có ngày
sinh nhật gần hôm nay nhất.

 
Không gì cả Một tháng một lần Hàng tuần

Một vài lần trong
tuần Hàng ngày

Cuộc họp trực tuyến
(Họp lan rộng, Họp qua
Google, v.v.) hoặc qua
điện thoại

Chiếu phim hướng dẫn
học ghi lại trước được
tạo bởi giáo viên của
bạn

Chiếu phim quay trước
được tạo bởi người khác

Email, bài làm, tài liệu
tham khảo cho các
nguồn tài liệu trực tuyến
khác

4. Giáo viên của con bạn thường xử dụng điều sau đây bao nhiêu lần cho việc học từ xa?

 
Không gì cả Một tháng một lần Hàng tuần

Một vài lần trong
tuần Hàng ngày

Ý kiến phản hồi bằng lời
nói (điện thoại, Thu
phóng, Google Meet,
FaceTime, ứng dụng
video khác, v.v.)

Ý kiến phản hồi bằng
văn bản (email, thư qua
hệ thống Synergy, tin
nhắn bằng text, ứng
dụng, v.v.)

5. Kể từ khi học từ xa bắt đầu, giáo viên của con bạn thường xuyên cung cấp các loại phản hồi như thế
nào?
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6. Bạn sẽ mô tả như thế nào về hướng dẫn học kể từ khi việc học từ xa bắt đầu?

Tất cả hoặc gần như tất cả là ôn lại

Chủ yếu là ôn, với một lượng nhỏ nội dung mới

Vào khoảng chia đều giữa ôn và nội dung mới

Chủ yếu là nội dung mới, với số lượng ôn lại nhỏ hơn

Tất cả hoặc gần như tất cả nội dung mới

Tôi không biết

7. Kể từ khi bắt đầu học từ xa, giáo viên của con bạn đã có cho chúng cơ hội làm việc và giao tiếp với các
bạn cùng lớp không?

Vâng, quá nhiều

Vâng, số lượng đúng

Không, không đủ

8. Về việc nộp bài tập, tham dự học và chấm điểm, bạn mô tả tính cách linh động của giáo viên của con bạn
như thế nào?

Rất linh động

Hơi linh động

Không linh động

Phản ảnh Việc học Từ xa
Tham Khảo dành cho Phụ huynh

Đối với các câu hỏi sau đây, nếu bạn có nhiều trẻ em đi học ở
Thống nhất Elk Grove, xin vui lòng trả lời cho con em có ngày
sinh nhật gần hôm nay nhất.
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 Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý

Con tôi thích thú trong
bài học ở trường của
chúng.

Con tôi đặt câu hỏi khi
em không hiểu bài học.

Con tôi làm các hoạt
động có ý nghĩa cho
trường học.

Con tôi cố gắng hết sức
ở trường vì em thích
công việc của mình.

Con tôi hoàn thành công
việc ngay lập tức thay vì
đợi đến phút cuối cùng.

Con tôi vẫn có thể tập
trung vào việc học của
em ngay cả khi có
những điều gây xao
lãng.

Con tôi cảm thấy được
kết nối với các bạn cùng
lớp.

Hoàn thành việc học ở
trường mang lại cho con
tôi cảm giác thành tựu.

Tôi có một người nào đó
trong cộng đồng của
mình, tôi có thể liên hệ
để được giúp đỡ.

9. Suy nghĩ về kinh nghiệm của bạn với việc học từ xa, xin vui lòng đánh giá sự đồng ý của bạn với các
tuyên bố sau đây:
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 Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý

Trường hiểu những
thách thức mà gia đình
tôi đang phải đối mặt.

Mọi người trong trường
đang cố gắng hết sức
để giúp tôi.

Các con tôi đang học
những điều mới mỗi
ngày.

Những giáo viên dạy
các con của tôi rất nhạy
bén với các câu hỏi.

Tôi hài lòng với tiến bộ
học tập của con tôi trong
quá trình học từ xa.

10. Suy nghĩ về kinh nghiệm của bạn với việc học từ xa, xin vui lòng đánh giá sự đồng ý của bạn với các
tuyên bố sau đây:

Phản ảnh Việc học Từ xa
Tham Khảo dành cho Phụ huynh

11. Điều gì đã là kinh nghiệm tích cực nhất của bạn trong quá trình học từ xa?

12. Điều gì đã là kinh nghiệm thử thách nhất của bạn trong quá trình học từ xa?

Rất tích cực Tích cực Trung hòa Tiêu cực Rất tiêu cực

13. Bạn sẽ đánh giá kinh nghiệm của bạn trong quá trình học tập từ xa nói chung như thế nào?
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Phản ảnh Việc học Từ xa
Tham Khảo dành cho Phụ huynh

 Chọn điều thứ 1 Chọn điều thứ 2 Chọn điều thứ 3

Chỉ học trong-khuôn
viên trường

Một sự pha trộn giữa
học tập trong khuôn viên
trường và học từ xa

Chỉ học từ xa

14. Khi các trường học có thể mở cửa trở lại, sở thích của bạn đối với việc học sinh đi học như thế nào?

 
Ưu tiên 1 (Quan

trọng nhất) Ưu tiên 2 Ưu tiên 3 Ưu tiên 4 Ưu tiên 5
Ưu tiên 6 (Ít

quan trọng nhất)

Đảm bảo sức khỏe thể
chất và an toàn

Học tập và hướng dẫn

Hỗ trợ sức khỏe cảm
xúc và tinh thần

Đánh giá nhu cầu học
tập

Giao lưu có tính xã hội
và mối tương quan của
học sinh

Thúc đẩy sự tham gia và
động lực để học tập của
học sinh

15. Điều gì nên là ưu tiên hàng đầu cho các trường học khi học sinh trở lại trường?

Phản ảnh Việc học Từ xa
Tham Khảo dành cho Phụ huynh
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Tên

Số điện thoại

Địa chỉ Email

16. Xin vui lòng ghi thông tin liên lạc của bạn dưới đây và ai đó từ Văn phòng Gia đình và Tham gia Cộng
đồng sẽ theo sát trong vòng một tuần.
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