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Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

VIETNAMESE 

Câu Hỏi Khảo Sát Dành Cho Phụ Huynh/Giám Hộ Về Các Chương 
Trình Học Thuật Nâng Cao 

Tùy Chọn Đề Xuất cho Chương Trình Học Thuật Nâng Cao 

Tên Học Sinh ____________________________________Số ID Học Sinh _______________________ 

Trường Hiện Tại__________________________________________________Cấp Lớp_____________ 

Vui lòng khoanh tròn hoặc tô nổi mức độ thường xuyên quý vị nhận thấy những điều sau đây ở con em và đưa 
ra một ví dụ.  Xin viết rỏ bằng chữ in hay đánh máy. Các câu trả lời phải được điền vừa trên mẫu đơn này. 

1. Tôi ngạc nhiên về kiến thức của con em Đôi khi   Thường xuyên  Đều đặn. 
mình. 

2. Con em tôi nghĩ ra những phương cách làm Đôi khi   Thường xuyên  Đều đặn. 
việc giàu tưởng tượng và/hoặc bất thường. 

3. Con em có trí óc hiếu kỳ và đặt những câu Đôi khi   Thường xuyên  Đều đặn. 
hỏi sâu sắc. 

4. Con em tôi tìm được sự hài hước trong các Đôi khi   Thường xuyên  Đều đặn 
tình huống hoặc sinh hoạt bất thường đối 
với độ tuổi của mình. 

5. Con em có thể chú trọng vào một đề tài cụ Đôi khi   Thường xuyên  Đều đặn. 
thể trong một thời gian dài bất thường. 

Con em có nhu cầu đặc biệt nào quý vị muốn truyền đạt với ủy ban không? ____________ 

Nếu CÓ, xin dẫn giải (như là khiếm tật về học tập, IEP, hoặc Kế Hoạch 504). Phụ huynh/Giám hộ có thể nộp 
các thông tin chi tiết bổ xung về các nhu cầu học tập đặc biệt cho nhà trường để được đưa vào trong hồ sơ 
kiểm lọc. 

Chữ Ký Phụ Huynh/Giám Hộ _______________________________________Ngày __________________ 

LS-AAP-Parent Guardian Questionnaire 
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