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Kính gởi Phụ huynh/Giám hộ: 

 

Vào mùa thu này khu học chánh của chúng tôi sẽ tham gia cuộc Thăm dò Học sinh của Gallup. 

Chúng tôi cùng hàng ngàn trường khác đang tham gia trong việc đo lường sự tham gia, hy vọng, 

khát vọng kinh doanh, và sự nghiệp / sự hiểu biết về tài chính của học sinh.  

 

Cuộc thăm dò Học sinh của Gallup được thiết kế để hỗ trợ các nhà giáo trong việc cung cấp một 

nền giáo dục tập trung hơn, tạo ra sự tham gia, tạo ra hy vọng cho tương lai, nuôi dưỡng tài năng 

và chuẩn bị cho học sinh tham gia một cách có ý nghĩa vào nền kinh tế của quốc gia chúng ta 

bằng cách tìm kiếm - hay tạo ra - một công việc tốt một ngày nào đó. Bằng cách khai thác vào 

trái tim và tâm trí của học sinh, Cuộc thăm dò Học sinh của Gallup sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc 

quan trọng để giúp tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện và giải pháp mới cho sự thành công 

của học sinh trong trường học và cuộc sống. 

 

Khảo sát dựa trên mạng  
Cuộc thăm dò Học sinh của Gallup bao gồm 10-15 phút khảo sát dựa trên mạng, cho các học 

sinh từ lớp 5 đến lớp 12. Nó bao gồm một số câu hỏi về nhân khẩu học, cộng thêm 24 câu hỏi 

chính. Quý vị có thể xem toàn bộ các câu hỏi khảo sát ở đây.  Tất cả dữ liệu được lưu trữ, tổng 

hợp và phân tích bởi Gallup. Tất cả dữ liệu của học sinh hoàn toàn là bí mật, vì không thu thập 

thông tin nhận dạng cá nhân. Sau khi cuộc khảo sát đã được thực hiện, hiệu trưởng trường sẽ 

nhận được một bảng điểm điện tử của kết quả của trường. Khu học chánh cũng sẽ nhận được một 

bảng điểm tổng thể.  

 

Những ngày khảo sát  
Khu học chánh của chúng ta sẽ thực hiện việc khảo sát học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 từ Thứ hai, 

25 tháng 9 đến thứ sáu 27 tháng 10.  

 

Chúng tôi mong muốn các cơ hội mà cuộc thăm dò ý kiến này sẽ cung cấp để làm cho khu học 

chánh của chúng tôi trở thành một nơi tốt hơn cho học sinh. Để biết thêm tin tức, xin vào thăm 

mạng thăm dò Học sinh của Gallup ở www.gallupstudentpoll.com.   
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