
 

CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP MIDDLEBOROUGH 

31 Forest Street Middleborough, MA 02346  

ĐIỆN THOẠI: 508-946-2000           

                                                                                                        

Đánh Giá Chương Trình 

Khảo Sát Ý Kiến của Phụ Huynh Học Sinh Anh Ngữ (English Learner - EL) 

Quý vị vui lòng khoanh tròn câu trả lời của quý vị cho từng câu hỏi sau đây: 

1. Quý vị có hiểu rõ làm sao con của quý vị đủ điều kiện sử dụng các dịch vụ cho Học sinh Anh Ngữ (EL) hay không? 

1                                   2                                        3                                                4 

Không rõ lắm                               một chút                          phần lớn                                  rất rõ 

2. Quý vị có hiểu rõ mục đích và các mục tiêu của chương trình EL không? 

       1                                          2                                          3                                              4 

Không rõ lắm                              một chút                             phần lớn                                rất rõ 

3. Quý vị có hiểu rõ về nội dung giảng dạy hướng dẫn và các hoạt động mà con quý vị được học trong chương trình EL 
không? 

       1                                         2                                          3                                              4 

Không rõ lắm                           một chút                               phần lớn                                 rất rõ 

4. Quý vị có hiểu rõ con quý vị phải đạt được điều gì để rời khỏi chương trình EL không?  

      1                                          2                                          3                                               4 

Không rõ lắm                           một chút                                phần lớn                                 rất rõ 

5. Thông tin về sự tiến bộ của con quý vị trong chương trình EL có được truyền đạt rõ ràng đến quý vị không? 

      1                                          2                                         3                                                4 

Không rõ lắm                          một chút                               phần lớn                                   rất rõ 

6. Quý vị có được tạo điều kiện để thảo luận với giáo viên EL về sự tiến bộ của con quý vị không? 

      1                                          2                                        3                                                  4 

Không nhiều                  một chút                           phần lớn                                  rất nhiều 

7. Con quý vị có thể hiện quan tâm hơn đến việc đi học nhờ sự giảng dạy hướng dẫn của chương trình EL không? 

      1                                          2                                          3                                               4 

Không nhiều                 một chút                           phần lớn                                  rất nhiều 

8.  Quý vị có thể liên lạc/gặp mặt giáo viên EL của con quý vị hay không? 

              Có                                                                    Không  

9. Quý vị đã từng/hiện có tham dự (các) buổi tiếp phụ huynh/buổi họp phụ huynh của chương trình EL khôngs?  

                               Có                                                                     Không 

10. Quý vị có đề xuất nào để cải thiện chương trình EL vào lúc này không? Xin vui lòng góp ý ở mặt sau tờ giấy. 

 

“Sứ mệnh của các Trường Công Lập Middleborough là chuẩn bị cho tất cả học sinh để các em trở thành 
những công dân toàn cầu xuất sắc, có học thức, trách nhiệm” 


