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Kính Gửi Phụ Huynh Và Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,
Cuộc Khảo Sát Ý Kiến Toàn Sở Giáo Dục hàng năm được mở ngay bây giờ! Khảo sát Ý Kiến Toàn
Sở Giáo Dục là một trong những công cụ tốt nhất mà chúng tôi có để thu thập ý kiến của bạn về nhiều
chủ đề ảnh hưởng đến trải nghiệm giáo dục cho học sinh của chúng tôi. Câu trả lời của bạn, cùng với câu
trả lời từ các cuộc khảo sát học sinh và nhân viên trường học, sẽ giúp chúng tôi tiến đến Mục Tiêu & Biện
Pháp Bảo Vệ Của Hội Đồng Giáo Dục đồng thời cải thiện các trường học và dịch vụ của chúng tôi bằng
cách thông báo các kế hoạch hàng năm của trường học và các ưu tiên tài trợ, làm rõ các nguồn lực cộng
đồng mà học sinh và gia đình cần, v.v.
Năm nay, bạn có thể trả lời cuộc khảo sát dành cho phụ huynh/giám hộ dài 10 phút qua đường bưu điện
hoặc trực tuyến. Trong vòng hai tuần tới, các bản khảo sát được in ra giấy sẽ được gởi đến địa chỉ nhà có
trong hồ sơ tại trường học của con bạn. Nếu bạn chọn trả lời khảo sát bằng giấy thì chỉ cần điền vào nó,
đặt tờ khảo sát đã điền vào phong bì được trả trước kèm theo và gửi lại cho chúng tôi – không cần dán
tem! Nếu bạn muốn điền khảo sát trực tuyến, bạn có thể truy cập nó tại đây. Bạn sẽ cần có số ID của học
sinh, số này có thể được tìm thấy trên phiếu điểm và cũng giống như số bữa ăn trưa của chúng. Để thể
hiện sự cảm ơn chúng tôi, bất kỳ ai hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến sẽ tự động được tham gia xổ số
hàng tuần để có cơ hội giành được thẻ quà tặng điện tử trị giá 25 đô la.
Thời gian Khảo Sát Toàn Sở Giáo Dục sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 6 năm 2022. Cho dù bạn quyết
định trả lời cuộc khảo sát bằng cách nào, các câu trả lời của bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn. Nếu bạn gặp
sự cố khi đăng nhập hoặc có thắc mắc về cuộc khảo sát, hãy gửi email cho nhóm khảo sát theo địa chỉ
schoolsurveys@philasd.org. Để biết thêm thông tin về Khảo Sát Toàn Sở Giáo Dục, bao gồm kết quả từ
những năm trước, vui lòng truy cập trang: www.philasd.org/DWS.
Tôi khuyến khích bạn tận dụng cơ hội này để tiếng nói của mình được lắng nghe đồng thời nhắc bạn rằng
hiện tại có các cuộc khảo sát khác - bao gồm Khảo Sát Về Ngân Sách Năm 2022 và Khảo Sát Về Đề
Xuất Lịch Giờ Học 2022-2023 - đang tìm kiếm ý kiến đóng góp và phản hồi của bạn. Cảm ơn bạn đã
tham gia vào tiến trình này!
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