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Bô ̣Giáo duc̣ của Iowa bao gồm Điều kiêṇ cho Hoc̣ tâp̣ (Conditions for Learning) như một phần 

của kế hoạch theo luâṭ giáo duc̣ liên bang mới, Đaọ luâṭ Mỗi Hoc̣ sinh Thành công (Every 

Student Succeeds Act). Tất cả các khu học chánh công cộng của tiểu bang Iowa sẽ sử dụng Khảo 

sát Điều kiện Học để có được thông tin về cảm giác của hoc̣ sinh về văn hoá, môi trường và sự 

an toàn của trường học của chúng. Thông tin thu thập sẽ giúp tiểu bang, trường học của chúng ta 

và cộng đồng địa phương cải tiến trường học. Điều quan troṇg là hỏi con trẻ kể cho chúng ta 

những điều gì tốt và đươc̣ dưạ trên kinh nghiêṃ của chúng ở trường, và những điều gì cần cải 

tiến trong mắt của chúng. 

 

Khu học chánh của chúng tôi sẽ điều hành khảo sát cho các học sinh cấp tiểu học (chỉ lớp 5) từ 

Thứ Hai, 30 Tháng Tư đến Thứ Sáu, 11 Tháng Năm và các học sinh trung học cấp II và III từ 

thứ Hai, 16 Tháng Tư đến Thứ Sáu, 27 Tháng Tư. Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng 15-20 phút 

để hoàn thành và sẽ được quản lý trực tuyến. Cuộc khảo sát bao gồm một số câu hỏi về nhân 

khẩu học, ngoài 36 haṇg muc̣ cốt lõi. Danh sách đầy đủ các hạng mục khảo sát có thể được xem 

tại văn phòng trường. Tất cả dữ liệu của hoc̣ sinh là hoàn toàn bí mật, vì không thu thập thông tin 

nhận dạng cá nhân. Vào tháng 10, Hiệu trưởng của trường sẽ nhận môṭ phiếu ghi điểm bằng điện 

tử về kết quả của trường từ Bộ Giáo Dục Iowa. 

 

Nếu quý vi ̣không muốn hoc̣ sinh của mình tham gia vào cuộc khảo sát, xin vui lòng điền mẫu 

này. Mẫu này se ̃đóng laị cho các trường trung học cấp II và III vào lúc 12 giờ trưa vào ngày 12 

tháng 4 và cho các trường tiểu học (bao gồm cả Cowles) vào trưa ngày 26 tháng 4. Nếu quý vi ̣

quyết định không muốn học sinh của mình tham gia cuộc khảo sát sau khi mẫu đơn bi ̣đóng, vui 

lòng liên hệ với văn phòng trường của quý vi.̣ 

 

Cảm ơn quý vi ̣đã hợp tác để cải thiện điều kiện học tập trong toàn bang. Thông tin thêm từ Bộ 

Giáo dục Iowa về cuộc khảo sát được đính kèm theo. 
 
  

 

https://dmschools.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5om8suX0oK8YWIR&Q_JFE=0
https://dmschools.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5om8suX0oK8YWIR&Q_JFE=0

