
Phản hồi về việc Học tập tại Nhà: Khảo sát #1  Các Kết quả Điều tra Sơ bộ  

Tại sao Chúng tôi Thực hiện Khảo sát này?* 

Để hiểu cách làm thế nào để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh, giáo viên và gia đình khi học tập tại 

nhà 

Để xem theo thời gian, các nhu cầu thay đổi như thế nào trong các khảo sát tiếp theo 

Để cải thiện các chương trình và công nghệ nhằm hỗ trợ việc học tập 

Dữ liệu trong báo cáo này được thu thập trong cửa sổ khảo sát đầu tiên từ ngày 3 - 10 Tháng Tư, 2020 

* Khảo sát chỉ được phân phát và có sẵn trực tuyến 

NHỮNG AI ĐÃ TRẢ LỜI 

 4,267 Thành viên trong Gia đình  

 1,692 Nhà giáo 

 1,344 Giáo viên 

 366 Lãnh đạo Trường học 

 46 Nhân viên Trung tâm 

 137 Nhân viên Khác 

Quý vị/gia đình quý vị có tham gia vào việc học tập trong tuần này không? 

97% Học sinh  CÓ   99% Gia đình 

Phần lớn những người trả lời báo cáo rằng họ tham gia học tập tại nhà bằng cách: 

 Nộp bài tập ở trường 

 Hoàn thành các hoạt động được đăng tải trực tuyến  

 Gửi email hoặc trò chuyện với giáo viên 

Việc đó diễn ra thế nào?  

 70% những người tham gia khảo sát báo cáo rằng việc học từ xa diễn ra tốt/rất tốt. 

Quý vị cảm thấy thế nào khi học tập tại nhà?  

 Hầu hết các học sinh và gia đình cho biết họ cảm thấy ổn, nhưng khoảng 30% nói rằng việc học 

tập tại nhà là không ổn hoặc họ đang gặp khó khăn. 

Học sinh cần được giúp đỡ trong việc học tập đến mức nào? 

 Phần lớn các học sinh báo cáo rằng các em cần được giúp đỡ đôi chút. Các gia đình cho biết họ 

đã giúp đỡ con cái của mình nhiều hơn. Hơn một nửa các nhà giáo cho biết các học sinh cần trợ 

giúp một chút. 

 75% of Học sinh 81% Giáo viên 

 87% Gia đình tin rằng chúng ta phải tiếp tục triển khai việc học tại nhà vào thời điểm này 



Thành công của Việc Học tập tại Nhà 

 Gần như tất cả học sinh và gia đình tham gia trả lời khảo sát này cho biết họ có thể làm các bài 

tập ở trường tại nhà 

 Hầu hết học sinh, phụ huynh và giáo viên nghĩ rằng việc học ở nhà diễn ra tốt đẹp 

 Gần như mọi người đều đồng ý rằng chúng ta cần tiếp tục triển khai việc học tại nhà vào thời 

điểm này 

 Hầu hết các học sinh cho biết họ đã xem xét tài liệu cũng như học những kiến thức mới 

Các Thử thách mà Học sinh và Gia đình Trải qua 

 Khảo sát này chỉ được cung cấp trực tuyến; do đó, không phải tất cả các học sinh và gia đình đều 

có thể trả lời khảo sát được 

 Một số học sinh, gia đình và giáo viên cho biết việc học ở nhà diễn ra không được tốt lắm 

 Các gia đình cho biết việc trợ giúp học sinh học tập thực sự là một thử thách 

 Một nhóm rất nhỏ các học sinh gặp khó khăn và muốn nói chuyện với ai đó về điều đó 

Các Bước Tiếp theo 

 Các trường học sẽ được thông báo về những học sinh nói rằng các em đang gặp khó khăn và 

muốn chia sẻ với ai đó về điều này 

 Jeffco sẽ cung cấp cho các gia đình các nguồn trợ giúp và hỗ trợ bổ sung để giúp học sinh học 

tập tại nhà 

 Jeffco sẽ tiếp tục cung cấp buổi học tập chuyên môn vào mỗi Thứ Hai để hỗ trợ các giáo viên và 

nhà lãnh đạo giảng dạy trực tuyến 


