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Hãy Tham Gia Khảo Sát Kết Nối Gia Đình-Nhà Trường!  

Chúa Nhật, 13 tháng 3 đến Thứ Sáu, 3 tháng 4 
 
 

VIETNAMESE 

 
 

Hãy Tham Gia Khảo Sát Kết Nối Gia Đình-Nhà Trường!  

Chúa Nhật, 13 tháng 3 đến Thứ Sáu, 3 tháng 4 
 
 

Hãy Thể Hiện Tiếng Nói Của Quý Vị!  
Xin quý vị hãy chia sẻ suy nghĩ của quý vị về các chủ đề quan trọng tác động đến sự 

thành công của con em mình. 
 

Hãy giúp chúng tôi nhận ra, hiểu rõ, tôn trọng và đáp ứng những ưu điểm và nhu cầu 
của gia đình trong các trường của chúng tôi.  

 
 

Cách Thức để Tham Gia  

Điện Thư: Xin quý vị kiểm tra thư mời tham gia với đường liên kết từ FCPS  

Khảo Sát Trực Tuyến: Quét mã QR (QR Code) 

 
 

Tất cả nội dung trả lời đều được giữ kín! 
 

 

 
Ngôn ngữ có sẵn   
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