
 

 

 

  
Kính gửi Gia đình các học sinh,  
  
  
Kế hoạch chiến lược của các Trường Công lập Hạt Henrico, Tầm nhìn 2025 - Kế hoạch cho HCPS, có bốn khía cạnh 
bao quát để cải thiện: An toàn và sức khỏe, Phát triển năng lực học thuật, Công bằng và cơ hội, và Các mối quan 
hệ.  Một phương pháp để đo lường tiến trình trong bốn khía cạnh này là thông qua các cuộc khảo sát thường niên đối 
với nhân viên, gia đình và học sinh.  Những cuộc khảo sát này thu thập ý kiến trên nhiều chủ đề liên quan tới Kế 
hoạch chiến lược, ví dụ như mối quan hệ giữa nhân viên trường-phụ huynh-học sinh, sự công bằng và bình đẳng, sự 
gắn kết của học sinh.  
  
Chúng tôi đang làm việc với Hiệp hội nghiên cứu giáo dục đô thị (MERC) tại Trường Giáo dục tại Đại học Virginia 
Commonwealth để thực hiện những khảo sát này.  Vui lòng lưu ý rằng dữ liệu được cung cấp cho hệ thống trường từ 
MERC sẽ không chứa bất cứ thông tin định danh nào về người tham gia khảo sát.    
  
Một đường liên kết tới Khảo sát Phụ huynh/Người giám hộ trực tuyến sẽ được chia sẻ vào ngày 06/03/2023 và quý 
vị sẽ nhận được lời nhắc nhở xuyên suốt tháng thông qua email, mạng xã hội và các thông báo khác.      
  
Học sinh trong khối lớp 3-12 sẽ được yêu cầu hoàn thành khảo sát trong thời gian đến trường, qua hình thức trực tiếp 
hoặc trực tuyến, từ ngày 06/03/2023 đến ngày 31/03/2023.  Học sinh từ lớp 3 đến lớp 4 sẽ trả lời bản khảo sát rút 
gọn.  Thời gian hoàn thành khảo sát là khoảng 20 phút và thông tin định danh của con của quý vị sẽ không được thu 
thập.  Khảo sát sẽ được thực hiện qua hình thức trực tuyến, tuy nhiên định dạng giấy cũng được cung cấp nếu cần.   
  
Bản sao xem trước của khảo sát dành cho học sinh được cung cấp trên trang web của hệ thống trường tại:  

https://henricoschools.us/annual-schools-survey  
cùng với thông tin bổ sung khác bao gồm kết quả khảo sát năm ngoái. Nếu vì bất cứ lý do nào, quý vị không muốn 
con em của mình tham gia khảo sát, vui lòng liên hệ trường của con quý vị trước ngày 3 tháng 3 để chọn 
không tham gia khảo sát.   
  
Nếu có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Tiến sĩ Tiffany Hinton, Giám đốc Thẩm định, Nghiên cứu và Đánh 
giá, theo địa chỉ tshinton@henrico.k12.va.us.   
  
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian hỗ trợ cho quy trình này!  Ý kiến phản hồi từ học sinh và gia đình rất quan trọng để 
chúng tôi có thể cải thiện.    
  
Trân trọng,  
 
 
                
 
  
 Amy E. Cashwell, Ed.D.  
Tổng Giám đốc  
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