
If you’ve already taken the annual 

 

 

 

  

 

 

 
 

      CÁC GIA ĐÌNH,  
      CÁM ƠN CÁC BẠN  
 

           Nếu bạn đã trả lời Khảo Sát Ý Kiến Hàng Năm  

           Trong Toàn Sở Giáo Dục Cho Phụ  

           Huynh và Giám Hộ Các  

           Trường Công Lập Philly, 

          Chúng Tôi Xin Cám Ơn!   
 

 

 
           TẠI SAO TRẢ LỜI KHẢO SÁT:  
 

              Dựa trên kết quả khảo sát ý kiến, các trường tiếp tục, 

                trong số những vấn đề khác, để:  
 

                           Thiết kế kế hoạch hàng năm của họ và đảm bảo  

                           ngân sách cho giáo viên, nhân viên và tài liệu.  
 

                              Giải quyết những khó khăn mà các gia đình phải 

                           đối mặt với thông tin liên lạc từ trường học, việc  

                           đến trường của học sinh, và chất lượng giảng dạy. 
 

                              Tăng cường các nguồn lực và dịch vụ cộng đồng  

                            mà trẻ em và gia đình cần.  
 

                            Chào mừng sự tiến bộ và thành công!  
 

 

               KẾT QUẢ. Kết quả khảo sát ý kiến sẽ được đăng  
             vào mùa hè này trên trang web: philasd.org/dwsresults 
 

 

              BẢO MẬT. Việc tham gia cuộc khảo sát bảo mật là tự 

              nguyện. Các nhân viên của trường sẽ không biết ai đã hoàn 

              thành cuộc khảo sát hoặc bạn đã trả lời như thế nào. 
 

            THẺ QUÀ TẶNG. Nếu bạn hoàn thành cuộc khảo sát trực 

            tuyến, bạn có thể tham gia để trúng thẻ quà tặng trị giá 

            25 đô la.  

 
 

                 
               Xin vui lòng truy cập trang web: philasd.org/dws, hoặc              

email cho: schoolsurveys@philasd.org 

 

 

 

 
 
                    

          NẾU BẠN CHƯA TRẢ LỜI  

                  Hãy dành ra mười phút để lên tiếng với tư 

                  cách là nhà vô địch lớn nhất của con bạn.  

 
 
            BA CÁCH ĐỂ BẮT ĐẦU:  

 
                  Nếu bạn có tài khoản Cổng Thông Tin Phụ Huynh &  

                  Gia Đình, hãy đăng nhập, kéo xuống phần Parent &  

                  Family Launchpad và nhấp vào biểu tượng “Survey"  

                  (Khảo sát).  
 

                  Nếu bạn không có tài khoản, hãy  

                  vào philasd.org/parentsurvey  

                  hoặc quét mã QR bên phải để  

                  trả lời khảo sát. Bạn sẽ cần số  

                  thẻ ID của con mình.  

 

                  Hãy kiểm tra email của bạn! Tất cả các gia đình sẽ  

                  nhận được một bản sao cuộc khảo sát bằng giấy mà họ  

                  có thể điền vào và gửi lại qua đường bưu điện trong  

                  phong bì trả trước được cung cấp.  

 
           BẠN CÓ THỂ TÌM SỐ ID CỦA CON BẠN Ở ĐÂU:  

• On Trên phiếu điểm học kỳ của con bạn.  

• Bằng cách hỏi con bạn - nó giống với số ID bữa 

ăn trưa và địa chỉ email của trường chúng. 

• Bằng cách liên lạc với trường của con bạn.  

                     Chúng tôi rất vui được giúp đỡ bạn.  

 

ONLINE SURVEY AVAILABLE IN LANGUAGES 
                 

        Español          Русский 

          Français           SHQIP             Việt                            

          Português                               ភាសាខ្មែ  

 

 
Please visit philasd.org/dws or, email 

schoolsurv
eys@phila
sd.org. 

Русский 

SHQIP Việt 

ភាសាខ្មែរ 

THẮC MẮC?  

 

QUESTIONS? 

 

                  Cám ơn các gia đình. Con của bạn không  

                  thể học tốt nếu không có bạn.  

                              Và chúng tôi cũng vậy.  

 

           THÔNG TIN HỮU ÍCH: 
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