
 
 

Cập nhật 3/25/2020 

Khảo Sát Duy Trì Học Tập Cho Các Gia Đình 

 

Thông tin được cung cấp qua khảo sát này giúp xác định nguồn lực nào gia đình có thể sử dụng, nguồn lực nào gần gia 

đình, và cách hỗ trợ tốt nhất cho gia đình. 

 

1. Tên 

 

2. Địa chỉ 

 

3. Con (hoặc các con) quý vị theo học trường nào? 

 

4. Con (hoặc các con) quý vị có thể sử dụng một thiết bị tại nhà có thể hỗ trợ các nền tảng trực tuyến như Google 

Classroom hay Zoom không? 

a. Có 

b. Không 

 

5. Quý vị có internet tại nhà (kể cả điểm truy cập di động) hoặc thông qua điểm truy cập công cộng không? 

a. có 

b. không 

Nếu có, 

a. Truy cập không thường xuyên thông qua điểm truy cập/wifi của gia đình, bạn bè, thư viện, công cộng 

b. Internet của tôi chậm, không ổn định, hoặc tôi bị giới hạn dung lượng dữ liệu 

c. Trung bình - đa phần ổn định và có đủ dung lượng dữ liệu 

d. Tuyệt vời - ổn định và không giới hạn dung lượng dữ liệu 

Nếu không, 

a. Không có nhà cung cấp nào ở khu vực của tôi 

b. Tôi không đủ khả năng chi trả tiền internet tại thời điểm này 

c. Hiện tôi không có internet, nhưng nếu tôi đủ điều kiện đăng ký internet chi phí thấp ($5-10 mỗi tháng) 

tôi sẽ đăng ký 

 

6. Công ty nào là nhà cung cấp dịch vụ internet hay điểm truy cập di động của quý vị? 

 

7. Quý vị có khả năng gửi và nhận email không? 

 

8. Quý vị có máy in nào có thể sử dụng không? 

 

9. Trong thời gian đóng cửa trường học, ai sẽ chăm sóc cho con hoặc các con của quý vị? 

a. Phụ huynh/người chăm sóc 

b. Anh chị em lớn tuổi hơn 

c. Ông bà hoặc người thân 

d. Vú em hoặc người giữ trẻ 

e. Khác 
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10. Người chăm sóc con của quý vị cảm thấy thế nào về việc hỗ trợ học bài trường giao? 

1   2  3  4   5 

Thiếu tự tin          Rất tự tin 

hoặc thời gian           và nhiều thời gian 

 

11. Người chăm sóc cảm thấy thế nào về việc hỗ trợ sử dụng công nghệ? 

1   2  3  4   5 

Rất không chắc chắn           Tự tin 

 

12. Phương pháp liên lạc nào phù hợp nhất với gia đình quý vị? 

a. Nhóm Facebook kín 

b. Thông báo văn bản 

c. Email 

d. Gọi điện thoại 

e. Khác 

 

13. Quý vị có các dụng cụ nào sau đây tại nhà? 

a. Bút chì 

b. Dụng cụ vẽ (than vẽ màu, bút màu đánh dấu, bút chì màu, v.v.) 

c. Giấy trắng 

d. Giấy ghi chú có dòng kẻ 

e. Kéo 

f. Hồ dán 

g. Thước kẻ 

h. Không nguồn nào ở trên 

 

14. Nếu nhà trường cung cấp gói học cụ (ví dụ như sách, giấy làm bài), việc đến trường thường xuyên để nhận gói 

học cụ dễ hay khó như thế nào với gia đình? 

a. Khó đến trường lấy 

b. Rất dễ đến trường lấy 

c. Không chắc 

        


