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Trưng cầu ý kiến phụ huynh 

Kính gửi phụ huynh 

Chúng tôi cố gắng liên tục cải thiện chất lượng công việc trong nhà trẻ. Do đó việc hợp tác 

với phụ huynh là quan trọng đối với chúng tôi.  

Chúng tôi trân trọng mời phụ huynh tham gia vào tất cả sự việc quan trọng trong Kita. Chúng 

tôi rất muốn biết ý kiến của phụ huynh. 

Với việc trưng cầu ý kiến này, chúng tôi muốn biết đánh giá của phụ huynh về sự hợp tác 

giữa thầy cô giáo và phụ huynh. Các đánh giá theo góc nhìn của phụ huynh sẽ giúp chúng 

tôi cải thiện sự hợp tác với các gia đình và tăng thêm sự tín cẩn giữa hai bên. 

Hãy đánh chéo vào các ô bên dưới để thể hiện sự đồng ý hoặc không tán thành. Tất cả 

đánh giá của phụ huynh đều hiển nhiên là nặc danh. Chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh 

về kết quả. 

 

Thân chào và cám ơn  

Thầy cô giáo Kita  

1. Phụ huynh có được thông báo rõ ràng về công việc trong Kita không? 

 Có   Không 
Không 

ý kiến 

Trước khi nhận đứa trẻ, phụ huynh có được giới thiệu về 

Kita không? 
     

Để cho phụ huynh biết về sinh hoạt của đứa nhỏ ở đây, Kita 

có đủ phương tiện không? (ví dụ như báo tường, thỉnh 

thoảng tham gia vào sinh hoạt nhóm…)? 
     

2. Kita có tạo điều kiện để đứa nhỏ có đủ thời gian đi cùng với một người tin cậy để 

làm quen nhà trẻ không? 

 Có   Không 
Không 

ý kiến 

Khi thầy cô giáo giải thích về cách thức để đứa nhỏ làm 

quen với Kita, phụ huynh có thể hiểu rõ chi tiết từng bước 

không? 

     

Thầy cô giáo có tìm hiểu về thói quen, sở thích và những cái 

mà đứa nhỏ không ưa không? 
     

Phụ huynh có cảm nhận là chúng tôi hiểu rõ và đáp ứng tốt 

nhu cầu của đứa nhỏ? 
     

Đứa nhỏ có quen với Kita chưa và có cảm thấy thoải mái 

trong sinh hoạt với các đứa trẻ khác? 
     

Phụ huynh có đủ cơ hội không để trao đổi với chúng tôi về 

kinh nghiệm trong giai đoạn làm quen Kita của đứa nhỏ?      
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3.  Phụ huynh có cảm nhận là chúng tôi hợp tác chặt chẽ với phụ huynh? 

 Có   Không 
Không 

ý kiến 

Phụ huynh có cảm nhận là được tôn trọng khi tiếp xúc với 

chúng tôi? 

 

     

Phụ huynh có thể trình bày rõ ràng với thầy cô giáo về các 

điểm quan trọng cho đào tạo và phát triển của đứa nhỏ?      

Phụ huynh có biết là chúng tôi ghi chép lại quá trình phát 

triển của đứa nhỏ và mọi lúc phụ huynh đều có thể xem? 
     

4. Với tư cách là phụ huynh, phụ huynh có thể tham gia vào công việc ở Kita 

không? 

 Có   Không 
Không 

ý kiến 

Phụ huynh có cảm nhận là Kita khuyến khích sự hợp tác 

của phụ huynh? 

 

     

Phụ huynh có những đề nghị, yêu cầu và bình luận nào 

không?       

Các đề nghị hoặc khiếu nại của phụ huynh có được giải đáp 

không? 
     

 

Tôi có đề nghị dưới đây liên quan đến sự hợp tác giữa Kita và phụ huynh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


