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Điều Hành Các Buổi Lắng Nghe Ý 
Kiến Cộng Đồng:
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Buổi lắng nghe ý kiến cộng đồng là gì?
Buổi lắng nghe ý kiến cộng đồng hay nhóm tọa đàm tập hợp một 
nhóm người thảo luận về một vấn đề cụ thể. PTA có thể muốn 
tổ chức một buổi lắng nghe ý kiến để thu thập ý kiến phản hồi 
về các chương trình hoặc hoạt động đề xướng cụ thể, thảo luận 
về một sự kiện cộng đồng gần đây, hoặc chỉ đơn giản là tạo cơ 
hội để các gia đình chia sẻ các tâm tư suy nghĩ và ý tưởng. Buổi 
lắng nghe ý kiến đề cập trong cẩm nang hướng dẫn này chú 
trọng đến việc thu thập ý kiến phản hồi về việc thông tin liên lạc 
của nhiều gia đình với trường học, đặc biệt liên quan đến sự phát 
triển các kỹ năng giao tiếp xã hội, cảm xúc và các kỹ năng khác 
cần thiết cho cuộc sống của con em họ. Cẩm nang hướng dẫn 
này cũng có một bản thăm dò ý kiến khi kết thúc buổi lắng nghe 
ý kiến để đưa cho những người tham gia.

Tại sao nên tổ chức buổi lắng nghe ý kiến cộng 
đồng?
Buổi lắng nghe ý kiến tạo cơ hội để các gia đình bày tỏ ý kiến, 
chia sẻ các ý tưởng và câu chuyện của họ. Những thông tin này 
là rất quan trọng đối với PTA của quý vị vì cung cấp ý kiến phản 
hồi hữu ích và khuyến khích cộng đồng tham gia thảo luận ý 
nghĩa.

Các hoạt động trao đổi này với các gia đình trong cộng đồng của 
quý vị sẽ giúp PTA của quý vị tạo nhiều cơ hội sáng tạo hơn để 
khuyến khích cộng đồng tham gia. Bốn chữ “I” về cách thức sáng 
tạo để khuyến khích cộng đồng tham gia đề cập đến những gì 
mà PTA của quý vị có thể làm để cải tiến phương thức thực hiện 
qua việc khuyến khích cộng đồng tham gia một cách đa dạng, 
phù hợp với nhu cầu cá nhân, toàn diện và tạo ảnh hưởng lớn 
hơn.

Cụ thể là các buổi lắng nghe ý kiến cộng đồng này sẽ giúp quý 
vị...

 �  Xác định các gia đình hiện có thể tham gia cùng với các 
trường học và giáo viên của con em họ như thế nào

 �  Tìm hiểu các gia đình muốn hợp tác với các trường học và 
giáo viên của con em mình như thế nào

 �  Tìm hiểu PTA của quý vị có thể làm gì để đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu của các gia đình trong trường học và học khu của 
quý vị

 �  Cung cấp dữ liệu về hoạt động khuyến khích gia đình tham 
gia cho các lãnh đạo địa phương và các bên hữu quan có 
thể muốn thiết lập các mối quan hệ hợp tác với cộng đồng

Kat lèt nan angajman fanmi yo pou 
chanjman
Inclusive (Đa Dạng) – PTA sẵn sàng tiếp nhận 
các quan điểm đa dạng, nhận định các giả thiết 
của họ và chủ ý xây dựng các mối quan hệ.

Individualized (Phù Hợp với Nhu Cầu Cá Nhân) 
– Các hội PTA luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu, 
điều chỉnh các nỗ lực tiếp cận và cung cấp các 
trải nghiệm thích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu 
riêng biệt của mỗi gia đình.

Integrated (Toàn Diện) – PTA không chỉ dừng 
lại ở các sự kiện tổ chức một lần, liên kết công 
việc của họ với hoạt động học tập và hợp tác 
với các nhà giáo dục.

Impactful (Tạo Ảnh Hưởng) – PTA giúp các gia 
đình phát triển kiến thức và kỹ năng, tạo cơ hội 
thực hành và giao tiếp, và thu thập ý kiến phản 
hồi để đánh giá mức độ thành công.

Phần Giới Thiệu

PHÙ HỢP VỚI
NHU CẦU 
CÁ NHÂN

Tạo điều kiện
để các gia đình
hỗ trợ con em

mình thành công.

Soo dhaweynta
iyo qiimeynta

aragtiyaha
kala duwan.

ĐA DẠNG 

 Đáp ứng nhu cầu
riêng biệt của từng
gia đình và trẻ em.

TẠO ẢNH
HƯỞNG

TOÀN DIỆN

 N
at

io
na

l P
TA

 • 
07

/2
0

Kết nối và 
điều chỉnh 

phù hợp với 
hệ thống giáo 

dục.



3

 3Chọn Địa Điểm. Tìm một địa điểm 
tiện lợi và dễ tiếp cận.

 � Các Câu Hỏi nên Cân Nhắc:

 �  Có đủ không gian cho 8-12 người tham gia ngồi 
thoải mái không?

 �  Địa điểm đó có thuận tiện và dễ tiếp cận bằng 
phương tiện giao thông công cộng không?

 �  Địa điểm đó có thể tiếp nhận xe lăn không? 
(đường dốc lên xuống, thang máy, cửa mở tự 
động, v.v.)

 �  Những người tham gia có thể dễ dàng nghe 
thấy và nhìn thấy nhau không? (đèn/ánh sáng, 
đạo cụ âm thanh, v.v.)

 3Chọn Thời Gian Gặp. Mỗi nhóm tọa 
đàm sẽ kéo dài 90 phút.

 � Các Câu Hỏi nên Cân Nhắc:

 �  Thời điểm nào là thuận tiện nhất cho những 
người tham gia mà quý vị đang muốn khuyến 
khích tham gia?

 �  Thời điểm nào là thuận tiện để tới địa điểm đó? 
(lưu ý đến giao thông, nơi đậu xe, v.v.)

 �  Thời điểm mà quý vị lựa chọn có gần giờ ăn 
không? Nếu có, bảo đảm cung cấp đồ ăn.

 3Thiết Lập Chiến Lược Tuyển Mộ để 
Tối Đa Hóa Tỷ Lệ Tham Gia. Lập kế 
hoạch tiếp cận các gia đình.

 � Xác định đối tượng mục tiêu của quý vị

 �  Kết nối với các đối tác tại địa phương có thể quảng 
bá cơ hội đến các đối tượng mục tiêu  

 �  Tiếp cận riêng để mời những người tham gia (quý 
vị nên bắt đầu bằng cách gọi điện thoại, xem kịch 
bản ở dưới)

 �  Chọn một hình thức thưởng khuyến khích nhỏ cho 
việc tham gia (chẳng hạn như thẻ quà tặng, bữa ăn, 
rút thăm trúng thưởng, v.v.)

 �  Loại bỏ các rào cản đối với việc tham giaBay 
transpò oswa bon pou transpò piblik

 �  Cung cấp phương tiện chuyên chở hoặc phiếu 
trợ cấp vé xe công cộng

 �  Cung cấp dịch vụ giữ trẻ tại sự kiện

 �  Gửi tin nhắn nhắc nhớ vào ngày trước khi diễn ra sự 
kiện, đề nghị những người tham gia xác nhận việc 
tham gia

 3Chuẩn Bị Sẵn Sàng & Đón Tiếp. Tạo 
một môi trường thư giãn và ấm áp.

 � Đến sớm để bảo đảm không gian đã sẵn sàng

 �  Niêm yết các biển báo để giúp người tham gia dễ 
tìm thấy phòng tọa đàm 

 3Cám Ơn Người Tham Gia. Gửi email 
cám ơn từng người tham gia và 
khuyến khích họ tiếp tục tham gia.

Các Lời Khuyên về Lập Kế Hoạch Tổ 
Chức Buổi Lắng Nghe Ý Kiến Cộng 
Đồng

Nên tổ chức nhóm thảo luận 
song song với sự kiện cộng 

đồng khác mà các gia đình đã 
lên kế hoạch tham gia!

          MẸO 
NHỎ
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Sau Buổi Lắng Nghe Ý Kiến
Phân tích dữ liệu. Quý vị không cần phải là chuyên gia thống kê để phân tích dữ liệu. Xem 
lại các ghi chép của quý vị trong buổi lắng nghe ý kiến và xác định các chủ đề chính, các xu 
hướng lặp lại trong ý kiến phản hổi, và các vấn đề đáng quan ngại. Xem các bản khảo sát 
ý kiến để biết các gia đình trả lời mỗi câu hỏi như thế nào. Các số liệu có khác nhau nhiều 
không hay là có nhất quán không? Nên lập một tập tin excel cho toàn bộ dữ liệu khảo sát ý 
kiến và tính mức trung bình cho mỗi câu hỏi. Tóm tắt kết quả tìm được thành một số nút 
gạch đầu dòng hoặc tờ chiếu để báo cáo cho các bên khác.

Tiếp cận các bên hữu quan chính. Sau khi quý vị đã tổng hợp ý kiến phản hồi và quan ngại 
của các gia đình, hãy cân nhắc ai là người đóng vai trò chủ chốt có thể giúp quý vị giải quyết 
một số vấn đề này. Chia sẻ kết luận của quý vị với hiệu trưởng trường/giám đốc học khu, hội 
đồng trường học, hội đồng thành phố, ủy ban/các thành viên PTA của quý vị và các lãnh đạo 
của các tổ chức đối tác khác. Tận dụng thời gian này để tìm hiểu những nơi khác có thể hợp 
tác.

Liên lạc lại với những người tham gia buổi lắng nghe ý kiến. Quan trọng là cần liên lạc lại 
với những người tham gia buổi lắng nghe ý kiến để chia sẻ kết quả với họ. Và mời họ tiếp tục 
tham gia và cân nhắc gia nhập PTA. Sử dụng tờ liên lạc tiếp với những người tham gia nhóm 
tọa đàm để thu thập thông tin này.
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Xin chào, tôi là [TÊN] gọi đến từ PTA [TÊN của PTA]. Tôi muốn mời quý vị tham gia một buổi lắng nghe ý kiến sắp 

tới đây. Hội PTA của chúng tôi nhận được ngân khoản trợ cấp từ Hội PTA Quốc Gia để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ 

các gia đình về nguyện vọng tham gia hỗ trợ con em mình học tập.  Chúng tôi muốn mời quý vị tham gia buổi thảo 

luận lắng nghe ý kiến kéo dài 90 phút này cùng với các gia đình khác. Chúng tôi có thông tin liên hệ của quý vị vì 

[người/tổ chức] đang giúp chúng tôi tiếp cận các gia đình trong cộng đồng.

Nhóm tọa đàm sẽ được tổ chức vào [NGÀY GIỜ] tại [ĐỊA ĐIỂM] và quý vị sẽ nhận được [ghi vào phần thưởng 

khuyến khích ở đây] cho việc tham gia. Ngoài ra, chúng tôi cũng có dịch vụ giữ trẻ. Nhóm tọa đàm sẽ kéo dài 

khoảng 90 phút và sự tham gia của quý vị sẽ giúp chúng tôi biết được những gì cần làm để tạo điều kiện giúp các 

gia đình thành công hơn nữa trong cộng đồng của chúng ta. Quý vị có thể tham dự không?

Nếu Có...

“Tuyệt vời. Cám ơn quý vị. Tôi có thêm một số câu hỏi để ghi danh quý vị vào nhóm tọa đàm”.

“Quý vị sẽ mang theo con cái tới buổi tọa đàm không? Nếu có, quý vị sẽ mang theo bao nhiêu đứa trẻ?”

“Quý vị có biết cách tới [ĐỊA ĐIỂM] không? Quý vị có muốn tôi gửi cho quý vị hướng dẫn đường đi 

không?”

“Quý vị có cần xe đưa đón hoặc phiếu trợ cấp đi xe để tham dự không?”

“Cách tốt nhất để liên lạc tiếp với quý vị để nhắc nhớ và cung cấp thông tin chi tiết chính thức về việc 

tham gia nhóm tọa đàm là gì? Email hay điện thoại?”

Một lần nữa, xin cám ơn quý vị đã đồng ý chia sẻ quan điểm của quý vị về học khu của chúng tôi và PTA có thể 

tăng cường hiệu quả khuyến khích các gia đình tham gia vào việc học tập của con em họ! Tôi xác nhận là quý vị sẽ 

tham dự buổi tọa đàm vào [NGÀY] tại [ĐỊA ĐIỂM] và chúng tôi sẽ cung cấp [THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỊCH VỤ GIỮ 

TRẺ VÀ/HOẶC PHƯƠNG TIỆN ĐƯA ĐÓN]. 

Nếu Không...

“Không sao, cám ơn quý vị đã dành thời gian trả lời. Rất mong được gặp quý vị trong tương lai!”

Gửi thư nhắc hẹn!
24-48 giờ trước buổi lắng nghe ý kiến của quý vị, hãy gửi tin nhắn điện thoại cho những người tham gia để nhắc 
hẹn và đề nghị họ xác nhận việc tham gia. Xem tin nhắn điện thoại mẫu ở dưới.

“Buổi lắng nghe ý kiến cộng đồng của [Tên PTA] sẽ diễn ra vào ngày mai vào lúc [THỜI GIAN] tại [ĐỊA ĐIỂM]. Vui 
lòng trả lời ‘Y’ để xác nhận là quý vị sẽ tham dự!”                       

Kịch Bản Mẫu để Mời Người Tham 
Gia
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Cẩm Nang Hướng Dẫn dành cho 
Người Điều Hành
Chọn một người điều hành có uy tín trong cộng đồng của quý vị và đề nghị họ sử dụng Cẩm Nang Hướng Dẫn dành 
cho Người Điều Hành của chúng tôi để dẫn dắt buổi tọa đàm.

Nội Dung Chương Trình Tọa Đàm (75 phút)

Chào Mừng và Giới Thiệu (5 phút)

Sắp Đặt Khung Cảnh (5 phút)

Hoạt Động Khung (15 phút)

Các Thắc Mắc và Thảo Luận Nhóm (25 phút)

Hoạt Động Kết Thúc (15 phút)

Kết Thúc và Cám Ơn (3 phút)

Khảo Sát Ý Kiến Trước Khi Rời

Buổi Tọa Đàm (7 phút)

Chào Mừng và Giới Thiệu (5 phút)
A.  Giới Thiệu: Tên, tuổi của các đứa trẻ và trường mà 

các em theo học

B.  Mục đích của buổi gặp của chúng ta ngày hôm nay 
(2 phút)

 �  Nhiều thập kỷ nghiên cứu ở Hoa Kỳ chứng 
minh rằng sự tham gia của gia đình là rất 
quan trọng để giúp trẻ em học tập thành 
công. Thành công đó có thể được định nghĩa 
theo nhiều cách. Chúng ta thường nghĩ đến 
việc học tập, tuy nhiên chúng tôi biết là quý vị 
lo lắng về mọi mặt liên quan đến con quý vị. 
Tất cả chúng ta đều muốn con cái chúng ta 
luôn vui vẻ, khỏe mạnh, tự tin, ngoan ngoãn, 
v.v. Chúng tôi thực sự muốn tìm hiểu nguyện 
vọng của quý vị về việc hợp tác giữa quý vị và 
trường học để giúp con quý vị đạt kết quả tốt 
nhất ở mức có thể.

 �  Nghiên cứu cũng cho thấy rằng một số hình 
thức tham gia quan trọng hơn đối với sự thành 
công về giao tiếp xã hội, cảm xúc và học tập 
của các học sinh.

 �  PTA muốn hiểu rõ hơn về các trải nghiệm cá 
nhân CỦA QUÝ VỊ trong việc định hướng giúp 
con quý vị học tập thành công để xem có phù 
hợp với các kết luận nghiên cứu trên toàn quốc 
hay không.

 �  Tại sao? Để chúng ta cùng hiểu được các trải 
nghiệm của quý vị ở cấp địa phương và giúp 
tạo nền tảng cho hoạt động toàn quốc

C. Cơ Cấu và Quy Trình (2 phút)

 �  Để giúp tìm hiểu vấn đề này, chúng ta sẽ cùng 
làm ba việc trong buổi tối hôm nay.

1.  Chúng ta sẽ thực hiện một hoạt động để 
giúp chúng tôi biết được các nguyện vọng 
của quý vị đối với con quý vị.

2.  Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn bằng 
cách tập trung vào trải nghiệm tiếp xúc 
của quý vị với các giáo viên của con quý vị.

3.  Cuối cùng, chúng ta có một phần thăm dò 
ý kiến ngắn khi kết thúc buổi tọa đàm để 
kết nối trải nghiệm của quý vị với các bước 
tiếp theo sẽ áp dụng ở cấp địa phương

D.  Thỏa thuận của nhóm (1 phút) 
Tạo không gian an toàn: Chia sẻ trải nghiệm cá 
nhân của quý vị, giữ kín thông tin, tránh giải quyết 
vấn đề, hôm nay chúng ta tới đây chỉ để lắng nghe. 
Nếu chúng tôi báo cáo các nhận xét hoặc ý kiến 
phản hồi của quý vị, thông tin đó sẽ không kèm 
theo tên của quý vị hoặc bất kỳ thông tin nhận 
dạng nào khác. Quý vị có thắc mắc hay quan ngại? 
Nào bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu!

Hoạt Động Khung (20 phút)
Chúng ta sẽ thực hiện một hoạt động để giúp chúng tôi 
hiểu rõ hơn về nguyện vọng của quý vị đối với các trải 
nghiệm học tập của con quý vị. Chúng tôi sẽ hỏi quý vị 
một số câu hỏi và tôi khuyến khích quý vị nên đưa ra 
câu trả lời của quý vị. Tôi sẽ ghi các câu trả lời của quý vị 
trong một tờ giấy dạng sơ đồ, và chúng ta sẽ xem lại các 
câu trả lời này trong toàn bộ buổi thảo luận.

 �  Quý vị muốn con quý vị trở thành người trưởng 
thành như thế nào?

 � Quý vị muốn các em hành xử như thế nào?

 � Quý vị muốn các em có những kỹ năng gì?

Bây giờ sau khi đã có một danh sách đầy đủ, tôi sẽ đọc 
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những từ và cụm từ này, và tôi muốn quý vị nghĩ về hiệu 
quả công việc của các giáo viên của con quý vị trong 
việc giảng dạy hoặc củng cố từng mặt phát triển này. 
Nếu quý vị tin rằng đây là các mặt ưu tiên đối với các 
giáo viên của con quý vị, và họ làm rất tốt, hãy giơ ba 
ngón tay lên, nếu đó không phải là ưu tiên và các giáo 
viên hoàn toàn không giúp phát triển các kỹ năng này, 
chỉ giơ một ngón tay. Nếu kết quả nằm trong khoảng 
giữa hoặc không có gì nổi bật, vui lòng 
giơ hai ngón tay.

Quý vị sẽ thấy các từ và cụm từ này bao hàm nhiều hơn 
là các môn học thông thường như đọc, viết, và toán. 
Khi các trường học khuyến khích học sinh phát triển 
vượt ngoài phạm vi học tập, khi họ chú trọng đến việc 
phát triển giao tiếp xã hội và cảm xúc, nhận thức và tính 
cách theo những cách thức mà quý vị đã đề cập, chúng 
tôi gọi đó là phát triển trẻ em toàn diện. Buổi thảo luận 
ngày hôm nay sẽ chú trọng đến cách thức các giáo viên 
hợp tác với quý vị để giúp con quý vị phát triển trong 
những mặt này.

Các Thắc Mắc & Thảo Luận Nhóm 
(25 phút)

A. Nghĩ về giáo viên ưa thích của con quý vị.

 �  Quý vị mô tả cách thức quý vị và giáo viên đó 
giao tiếp như thế nào?

 �  Điều gì khiến quý vị thấy việc giao tiếp đó là 
hiệu quả?

 �  Quý vị và giáo viên này liên lạc như thế nào?

 �  Hai bên liên lạc về vấn đề gì?

 �  Quý vị cho rằng giáo viên này tập trung vào 
những gì trong lớp học? Làm sao quý vị biết?

 �  Quý vị nghĩ rằng giáo viên này đã hỗ trợ con 
quý vị như thế nào? Làm sao quý vị biết?

 �  Quý vị có thể nghĩ về những lần trò chuyện với 
giáo viên này về việc học tập và các kỹ năng 
trong cuộc sống không?

B.  Nghĩ về một giáo viên mà con quý vị gặp khó 
khăn ở trường.. 

 �  Quý vị mô tả cách thức quý vị và giáo viên 
này giao tiếp như thế nào?

 �  Việc đó gây khó khăn gì cho quý vị?

 � Quý vị và giáo viên này liên lạc như thế nào?

 � Hai bên liên lạc về vấn đề gì?

 �  Quý vị cho rằng giáo viên này tập trung vào 
điều gì trong lớp học? Làm sao quý vị biết?

 �  Quý vị mô tả mối quan hệ của giáo viên này 
với con quý vị như thế nào? Làm sao quý vị 
biết?

 �  Quý vị có thể nghĩ về những lần tiếp xúc với 
giáo viên này về việc học tập và các kỹ năng 
trong cuộc sống không?

Hoạt Động Kết Thúc (15 phút)
Hãy cùng xem lại danh sách chúng ta đã lập [Đọc lại 
một số ví dụ/lĩnh vực]. Quý vị muốn tham gia các mặt 
học tập này như thế nào? Quý vị muốn hợp tác với giáo 
viên của con quý vị trong các mặt này như thế nào?

Như quý vị chia sẻ, bắt đầu câu nói của quý vị với từ “tôi 
muốn biết xem là”, “tôi muốn” và tôi sẽ điền vào các tờ 
sơ đồ. Tôi cũng để lại những chiếc bút đánh dấu này khi 
chúng ta thực hiện xong buổi thảo luận để quý vị có thể 
thêm vào các tấm poster trước khi quý vị ra về. 

Cám Ơn và Kết Thúc (3 phút). 

Thăm Dò Ý Kiến (7 phút).

GHI CHÚ: Vui lòng đề nghị người tham gia bỏ các tờ 
thăm dò ý kiến vào trong một bao thư lớn khi điền xong. 
Để bảo đảm sự riêng tư, không thu các bản khảo sát ý 
kiến bằng tay.
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Bản Câu Hỏi về Sự Phát Triển Toàn Diện 
của Trẻ Em và Khuyến Khích Gia Đình 
Tham Gia của Hội PTA Quốc Gia
Hội PTA Quốc Gia muốn hiểu rõ hơn về quan điểm của quý vị đối với việc học tập của con quý vị cũng như sự tham gia 
của quý vị. Vui lòng dành năm phút để điền bản câu hỏi ngắn này. Các câu trả lời của quý vị sẽ được ẩn danh và bảo mật 
và sẽ không được liên kết với tên của quý vị hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng nào khác và sẽ không được chia sẻ ra bên 
ngoài hội PTA Quốc Gia.

Khoanh tròn số với mức mô tả đúng nhất với mức độ đồng ý của quý vị với mỗi câu nói.

Hoàn toàn 
không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Không đồng 
ý cũng không 

phải đối
Đồng ý

Hoàn toàn 
đồng ý

Các trường học tại học khu của chúng tôi 
coi trọng tầm quan trọng của việc hiểu rõ cá 
nhân từng học sinh.

1 2 3 4 5

Các trường học tại học khu của chúng tôi coi 
trọng việc hợp tác với các gia đình. 1 2 3 4 5

Các trường học trong học khu của chúng tôi 
ưu tiên sức khỏe tinh thần và sự an lành của 
học sinh.

1 2 3 4 5

Các trường học trong học khu của chúng tôi 
ưu tiên sức khỏe thể chất và sự an lành của 
học sinh.

1 2 3 4 5

Các trường học tại học khu của chúng tôi có 
các nguồn lực thỏa đáng (ngân quỹ, cơ sở 
vật chất, nhân viên, v.v...) để khuyến khích 
các gia đình tham gia.

1 2 3 4 5

Các trường học trong học khu của chúng tôi 
có giáo trình học khắt khe. 1 2 3 4 5

Các trường học trong học khu của chúng tôi 
ưu tiên sự an toàn của học sinh. 1 2 3 4 5

Các trường học trong học khu của chúng tôi 
cung cấp thông tin thỏa đáng về việc học 
tập và tiến bộ của con em chúng tôi.

1 2 3 4 5

Các trường học trong học khu của chúng tôi 
cung cấp cơ hội thỏa đáng để tham gia vào 
việc học hành của con em chúng tôi.

1 2 3 4 5
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Vui lòng trả lời các câu hỏi nhân khẩu sau đây:
 
Quý vị có phải là hội viên PTA không? 

 � Có 
 � Khô
 � ng
 � Không biết chắc

Giới tính của quý vị là gì? 
 � Nam
 � Nữ
 � Muốn tự nhận diện _____________

Quý vị bao nhiêu tuổi? 
 � Chưa đến 18 tuổi
 � 18-24
 � 25-34
 � 35-44
 � 45-54
 � Trên 55 tuổi

Quý vị thuộc chủng tộc nào? 
(vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích hợp) 

 � Người Mỹ gốc Phi Châu 
 � hoặc Người Á châu Da Đen 
 � hoặc Người Đảo Thái Bình 
 � Dương   Người gốc Cáp-Ca 
 � hoặc Người Da Trắng   
 � Người gốc sắc tộc nói tiếng 
 � Tây Ban Nha hoặc La-tinh    
 � Thổ dân châu Mỹ da đỏ
 � Khác

Ghi số người con của quý vị cho mỗi cấp lớp sau đây:
_____  Chưa vào mẫu giáo
_____  Mẫu giáo – Lớp 5
_____  Lớp 6 - 8
_____  Lớp 9 – 12 
 
Trình độ học vấn của quý vị là gì?

 � Chưa tốt nghiệp trung học
 �  Tốt nghiệp trung học hoặc tương đương 

(chẳng hạn như GED)
 �  Vài năm đại học nhưng chưa có văn bằng 

tốt nghiệp
 � Văn Bằng Cao Đẳng
 � Văn Bằng Cử Nhân
 � Văn Bằng Cao Học

Mức thu nhập của hộ gia đình quý vị là bao nhiêu?
 � Chưa đến $20,000
 � $20,000 đến $34,999
 � $35,000 đến $49,999
 � $50,000 đến $74,999
 � $75,000 đến $99,999
 � Trên $100,000
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Liên Lạc Tiếp với Người Tham Gia Buổi Lắng Nghe Ý Kiến
Quý vị có muốn tiếp tục tham gia không?

 � Có, liên lạc với tôi về việc gia nhập PTA
 � Có, đưa tôi vào trong danh sách nhận tin tức cập nhật hoặc hoạt động tiếp cận khác của quý vị
 � Không, tôi không muốn

Nếu có...

___________________________   ___________________________   ___________________________
 Họ Tên Đầy Đủ  Địa Chỉ Email   Số Điện Thoại 

Phương thức liên lạc ưu tiên: � Gọi điện thoại   � Nhắn tin điện thoại   � Email

[CHÈN VÀO BIỂU TRƯNG PTA CỦA QUÝ VỊ]
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