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Kính gửi các gia đình: 

Hãy Làm Cho Tiếng Nói Của Bạn Được Mọi Người Biết Đến (MYVH) là một cuộc điều tra 
khảo sát học sinh mà Các Trường Công Hạt Jefferson County tổ chức cho học sinh từ lớp 2 
đến 12.  MYVH đã được tổ chức cho học sinh Jeffco trên một thập kỷ.  MYVH được tổ chức 
hai năm một lần tất cả học sinh Trường Jeffco , nhưng cung cấp cho trường quản lý hàng 
năm.  MYVH là một cuộc điều tra khảo sát được thiết kế nhằm thúc đẩy cam kết tại trường, 
cải thiện môi trường học tập, và đẩy lùi các vấn nạn như bắt nạt. Dakota Ridge High School 
sẽ cho học sinh tham gia cuộc điều tra khảo sát từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 
2020.   

Nội dung.  Cuộc điều tra khảo sát MYVH  thu thập thông tin trong ba lĩnh vực cam kết chính: 
xã hội/cảm xúc, hành vi và hiểu biết.  Cam kết tại trường là nhân tố quan trọng đối với lợi ích 
và hiệu quả học đường trong giáo dục thường xuyên.   
 

Các Trường Công Hạt Jefferson quan tâm tìm hiểu các ý kiến của học sinh về: bản chất và 
chất lượng thông tin phản hồi của giáo viên, sự nghiêm túc trong lớp học, mức độ thoải mái 
và phụ thuộc ở trường, chất lượng các mối quan hệ của học sinh với các học sinh khác và 
nhân viên, hỗ trợ của gia đình cho việc học tập, ăn trưa, và các hoạt động và thể thao tại 
trường.  MYVH có các câu hỏi thăm dò ý kiến tương tự cho tất cả các trường học; các 
trường học không thêm câu hỏi riêng của họ. Quý vị có thể xem tờ in các câu hỏi thăm dò ý 
kiến tại văn phòng chính của trường hoặc liên lạc với hiệu trưởng trường con quý vị nếu 
muốn có bản sao trên mạng điện tử.  

Kết quả sẽ được biên soạn thành báo cáo MYVH tổng hợp.  Các báo cáo này được lãnh đạo 
quận và nhân viên nhà trường sử dụng để duy trì các mặt tích cực của trường và giải quyết 
các nhu cầu cá nhân của học sinh. 

Tự nguyện.  Con em quý vị không phải tham gia điều tra khảo sát.  Học sinh tham gia chỉ 
cần trả lời các câu hỏi mà họ muốn và có thể dừng lại bất kỳ lúc nào.  

Bảo mật.  Không ghi danh học sinh trong bất kỳ báo cáo hoặc công bố nào.  Kết quả chỉ để 
phân tích được bảo mật nghiêm ngặt.  Dữ liệu cá nhân của học sinh có thể được chia sẻ với 
cán bộ nhà trường nhằm hỗ trợ cam kết và hướng dẫn của nhà trường.  

Hành chính.  Cuộc điều tra khảo sát sẽ được tổ chức từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 7 tháng 
2 năm 2020.  Thời gian khoảng 30 phút. 

Nếu quý vị không muốn cho con em mình tham gia, quý vị có thể liên hệ trưởng trường. 
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