
Kính gởi Phụ huynh/Giám hộ: 
 
Các Trường Công Lập Des Moines (DMPS) cam kết cung cấp những kinh nghiệm giáo dục có 
chất lượng và hỗ trợ học sinh trong hành trình để đạt đến những nguyện vọng của cuộc đời 
chúng. Hiện diện là một yếu tố quan trọng trong thành công của học sinh. Nghiên cứu cho chúng 
ta biết rằng học sinh đi học thường xuyên thành công hơn những học sinh không đi học thường 
xuyên. Một tỷ lệ tương đối cao của các học sinh thường vắng mặt nhiều lớp là ở các trường trung 
học cấp II và cấp III ở DMPS.   
 
Các Trường Công Lập Des Moines (DMPS) sẽ điều hành một cuộc khảo sát về sự hiện diện của 
học sinh cho học sinh lớp 6-12 từ Thứ Hai, ngày 19 Tháng 3 đến Thứ Sáu, ngày 30 tháng 3. 
Chúng tôi muốn ý kiến của học sinh trong việc xác định khả năng của các lý do và những giải 
quyết có thể  cho tỷ lệ học sinh hiện diện thấp này.  Phản hồi của học sinh về cuộc khảo sát này 
sẽ cho học khu và trường biết để lên kế hoạch để cải thiện sự hiện diện của học sinh.  
 
Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành và sẽ được quản lý trực tuyến qua email của 
học sinh DMPS cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Danh sách đầy đủ cho cuộc khảo sát có thể 
được xem tại đây. Tất cả dữ liệu của học sinh hoàn toàn được bảo mật – Tên và những câu trả lời 
của học sinh sẽ không được tiết lộ hoặc phát hành.  
 
Nếu quý vị không muốn con em mình tham gia trong việc khảo sát, xin điền đơn này trước trưa 
thứ sáu, ngày 16 tháng 3.  Khi mẫu đơn đã nộp, con em quý vị sẽ không nhận bản khảo sát trong 
hộp email của chúng.  
 
Chúng tôi mong muốn những cơ hội mà cuộc khảo sát này sẽ cung cấp để làm cho khu học 
chánh của chúng ta trở thành một nơi tốt hơn cho học sinh.  
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http://data.dmschools.org/uploads/1/3/3/6/13361550/secondary_student_attendance_survey_questions.pdf
https://dmschools.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0SNGLHJSleIbxdj&Q_JFE=0

