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Kế Hoạch Toàn Diện của FCPS
Sự Đồng Thuận của Phụ huynh/Người Giám Hộ cho Học sinh Tham gia vào Nhóm Tiêu Điểm (Thảo 

Luận) của Trường ( Lớp 3-6)

Hướng Dẫn: Quý vị vui lòng đọc kỹ mẫu phiếu đồng thuận này, và cung cấp thông tin được yêu cầu ở phần 
cuối của mẫu phiếu để cho biết quý vị có cho phép (đồng thuận) cho sự tham gia của con em trong nhóm tiêu 
điểm hay không. Xin vui lòng hoàn gửi mẫu phiếu đã hoàn tất đến hiệu trưởng trườngcủa con em trước ngày 2 
tháng 2. 

Tại sao FCPS cần có một Kế Hoạch Chiến Lược mới?
FCPS mong muốn tất cả các trường học được cải tiến và để chắc rằng tất cả chúng ta cùng đi trong chiều hướng 
đúng. Kế Hoạch Toàn Diện được lập lần cuối cách đây 5 năm. Có rất nhiều điều đã thay đổi kể từ đó. Đã đến 
lúc chúng ta phải đặt ra một hướng đi mới dựa trên FCPS hiện đang ở đâu. 

Mục đích của nhóm thảo luận học sinh là gì?
Mục đích của các nhóm thảo luận nhằm để tìm hiểu về cách mà học sinh cảm nhận về nhà trường và những gì 
mà các em nghĩ là cần được cải tiến. Các học sinh có thể giúp chúng tôi hiểu về cách mà học sinh cảm nhận về 
nhà trường và những gì học sinh nghĩ là cần được cải tiến. Tất cả các trường đều lập ra các nhóm thảo luận 
này để chúng tôi có thể lắng nghe ý kiến của nhiều phía học sinh. Thông tin đóng góp sẽ được sử dụng để định 
hướng trong việc triển khai kế hoạch chiến lược mới. 

Con em tôi sẽ được yêu cầu làm gì?
Con em của quý vị sẽ tham gia vào một cuộc thảo luận nhóm kéo dài lên đến 90 phút với một số ít các học sinh 
khác. Các hoạt động cụ thể mà con em quý vị được yêu cầu thực hiện được mô tả dưới đây. 

Học sinh thuộc lớp 3-6
1)Nhân viên FCPS sẽ đọc một cuốn sách và yêu cầu học sinh chia sẻ về các cách mà các em “sử dụng quan
điểm của mình” Đây sẽ là một hoạt động mang tính khởi động và các phản hồi của các em sẽ không được thu
thập.

2) Học sinh sẽ xem lại dữ liệu từ bản Thăm Dò Ý Kiến của Học Sinh về Kế Hoạch Chiến Lược của FCPS.
Các em sẽ được yêu cầu để chia sẻ suy nghĩ của mình về những gì đang xảy ra ở trường sẽ góp phần vào
những hồi đáp đó. Hồi đáp của học sinh sẽ được một nhân viên FCPS làm công việc ghi chép ghi lại bằng
bằng phương thức điện tử.

3) Học sinh sẽ được hỏi về “ thiết kế một ngôi trường lý tưởng” hoặc “một ngày học” Các em sẽ sáng tạo những
ý tưởng này trên áp phích.

Cách hình ảnh của các áp phích sẽ được thu thập và tổng hợp cho các nhóm xây dựng kế hoạch. 

Những điều tốt đẹp nào có thể xảy ra nếu con em quý vị thuộc trong nhóm thảo luận?
Thông tin mà học sinh cung cấp sẽ giúp Hội Đồng Giáo Dục FCPS, Tổng Giám Đốc Học Vụ, và nhóm xây 
dựng kế hoạch chiến lược và cộng đồng hiểu rõ hơn về những trải nghiệm của học sinh và điều gì là quan 
trọng nhất cần đưa vào Kế Hoạch Chiến Lược mới. Sự tham gia của con em có thể hữu ích cho bản thân và 
những học sinh khác tại trường của mình. Thông tin cung cấp cũng có thể hữu ích cho những học sinh ở các 
trường thuộc FCPS khác. Nhiều học sinh cũng thấy hữu ích qua việc bày tỏ cảm nghĩ của mình và mô tả 
những về trải nghiệm của các em khi ở trường. 

Những điều không thoải mái nào có thể xảy ra nếu con em quý vị thuộc trong nhóm thảo luận này?
Trả lời các câu hỏi, vẽ và chia sẻ về bức tranh của mình với người khác, và phát biểu trong nhóm đôi khi có thể 
không thoải mái, nhưng chúng tôi nghỉ rằng hầu hết học sinh sẽ cảm thấy thoải mái khi tham gia vào các hoạt 
động này. Để tạo dễ dàng hơn, học sinh không phải chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào, nhưng có thể vẽ và 
nói tổng quát hơn hơn về những gì các em đã trải qua và các em nghĩ gì về trường học. 

Các nhóm thảo luận sẽ diễn ra ngoài giờ học. 

Học sinh có phải tham gia không?

LS-Division Superintendent-Student Focus Groups Parent Consent 

https://www.fcps.edu/about-fcps/strategic-planning-process-2022-23/strategic-plan-student-survey
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Nhóm thảo luận là tùy chọn. Ngoài việc cần có sự cho phép của quý vị, mỗi học sinh cũng sẽ được hỏi xem nếu 
các em có muốn tham gia vào nhóm hay không. Ngay cả khi học sinh đồng ý tham gia vào nhóm, học sinh có 
thể chọn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc ngừng tham gia vào nhóm thảo luận bất cứ lúc nào. 

Liệu tất cả học sinh có sự cho phép của phụ huynh/người giám hộ và muốn tham gia có phải là thành
viên của nhóm thảo luận không?
Đúng vậy, tất cả học sinh có sự cho phép của phụ huynh/người giám hộ sẽ được mời gọi để tham gia vào trong 
các nhóm thảo luận. 

Liệu những người khác có biết những điều mà con em tôi đã bày tỏ không?
Nhân viên FCPS và các nhà cố vấn giám sát các nhóm thảo luận, cũng như học sinh trong các nhóm thảo luận 
sẽ được yêu cầu giữ kín mọi điều đã nêu ra trong nhóm thảo luận và chỉ thảo luận về các điều chung chung. Tất 
cả các bức vẽ và câu trả lời bằng văn bản của học sinh sẽ được ghi lại mà không có tên của các em. 

Thông tin từ các nhóm thảo luận sẽ được lưu giữ ở đâu? Thông tin này sẽ được sử dụng như thế
nào?
Tất cả mọi thông tin của nhóm thảo luận sẽ được chia sẻ với công ty mà FCPS đã ký hợp đồng để giúp Lập Kế 
Hoạch Chiến Lược. Công ty này tên là Perfomance Fact, Inc. Thông tin của nhóm thảo luận sẽ được lưu giữ 
trong môi trường kỹ thuật số của FCPS, nơi công ty tư vấn và nhân viên FCPS hỗ trợ việc triển khai Kế Hoạch 
Chiến Lược mới, mới có quyền truy cập trực tiếp vào các hồi đáp ẩn danh của học sinh. Dữ liệu có thể được 
chia sẻ cùng với các gợi ý của người khác với cộng đồng, để mọi mọi người có thể đều thông hiểu quan điểm 
của nhau. Bất cứ điều gì được chia sẻ từ học sinh sẽ là ẩn danh, có nghĩa là không một ai sẽ biết được học nào 
đã nói điều gì hoặc ngay cả tên của học sinh là thành viên thuộc các nhóm thảo luận. Học sinh sẽ được yêu cầu 
là không viết tên của mình trên các bản vẽ. 

Thông tin của nhóm thảo luận sẽ được lưu giữ trong môi trường kỹ thuật số của FCPS, nơi công ty tư vấn và 
nhân viên FCPS hỗ trợ việc triển khai Kế Hoạch Chiến Lược mới, mới có quyền truy cập trực tiếp vào các hồi 
đáp ẩn danh của học sinh. Dữ liệu có thể được chia sẻ cùng với các gợi ý của người khác với cộng đồng, để 
mọi mọi người có thể đều thông hiểu quan điểm của nhau. Thông tin thu thập sẽ được nPerfomance Fact Inc 
phân tích bằng cách phân loại các chủ đề và được sử dụng để thông báo về kế hoạch chiến lược mới. 

Tôi không có thắc mắc nào, xin vui lòng tất phần còn lại của mẫu phiếu này. Nếu quý vị có những điều gì thắc 
mắc, xin vui lòng liên lạc với Leona Smith (lmsmith3@fcps.edu) hay Kevin Morris (kmorris@fcps.edu) trước khi 
tiếp tục. 

Khi tất cả các thắc mắc của quý vị đã được phúc đáp, xin vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới:

Xin tuyển chọn một trong các lựa chọn sau bằng cách đánh dấu X vào bên trái lựa chọn của quý vị:

__Tôi không có bất kỳ câu hỏi nào và đồng ý để con em tôi tham gia vào nhóm thảo luận. 

__ Tôi không đồng ý để con em tôi tham gia vào nhóm thảo luận. 

Xin vui lòng viết chữ in tên và lớp của con em qúy vị, sau đó ký tên và ghi ngày tháng ở bên dưới để xác 
nhận sự lựa chọn của quý vị:

Tên và Họ của Học Sinh Viết Bằng Chữ In Cấp Lớp của Học Sinh 

Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ Ngày 

Xin vui lòng hoàn gửi mẫu phiếu đã hoàn thành của quý vị đến hiệu trưởng trường của con em trước ngày 
2 tháng 2. 

mailto:lmsmith3@fcps.edu
mailto:kmorris@fcps.edu


     
              

  
 

         
         
      

      

         
         
                

         

      
         

            
            

          
    

       
                   

             
 

  
             

             
      

 
                
                

        
       

   
 

         
 

        
 

                 
           

       
      

        
          

      

                 
               

              
         

            
 

     

Kế Hoạch Toàn Diện của FCPS
Sự Đồng Thuận của Phụ huynh/Người Giám Hộ cho Học sinh Tham gia vào Nhóm Tiêu Điểm (Thảo 

Luận) của Trường ( Lớp 7-12)

Hướng Dẫn: Quý vị vui lòng đọc kỹ mẫu phiếu đồng thuận này, và cung cấp thông tin được yêu cầu ở phần 
cuối của mẫu phiếu để cho biết quý vị có cho phép (đồng thuận) cho sự tham gia của con em trong nhóm tiêu 
điểm hay không. Xin hoàn gửi mẫu phiếu đã hoàn thành đến strategicplan@fcps.edu hay đến hiệu trưởng 
trường con em của quý vị trước ngày 2 tháng 2. 

Tại sao FCPS cần có một Kế Hoạch Chiến Lược mới?
FCPS mong muốn tất cả các trường học được cải tiến và để chắc rằng tất cả chúng ta cùng đi trong chiều hướng 
đúng. Kế Hoạch Toàn Diện được lập lần cuối cách đây 5 năm. Có rất nhiều điều đã thay đổi kể từ đó. Đã đến 
lúc chúng ta phải đặt ra một hướng đi mới dựa trên FCPS hiện đang ở đâu. 

Mục đích của nhóm thảo luận học sinh là gì?
Mục đích của các nhóm thảo luận nhằm để tìm hiểu về cách mà học sinh cảm nhận về nhà trường và những gì 
mà các em nghĩ là cần được cải tiến. Các học sinh có thể giúp chúng tôi hiểu về cách mà học sinh cảm nhận về 
nhà trường và những gì học sinh nghĩ là cần được cải tiến. Tất cả các trường đều lập ra các nhóm thảo luận 
này để chúng tôi có thể lắng nghe ý kiến của nhiều phía học sinh. Thông tin đóng góp sẽ được sử dụng để định 
hướng trong việc triển khai kế hoạch chiến lược mới. 

Con em tôi sẽ được yêu cầu làm gì?
Con em của quý vị sẽ tham gia vào một cuộc thảo luận nhóm kéo dài lên đến 90 phút với một số ít các học sinh 
khác. Các hoạt động cụ thể mà con em quý vị được yêu cầu tham gia được mô tả dưới đây. 

Học sinh thuộc lớp 7-12 
1) Học sinh sẽ xem lại dữ liệu từ bản Thăm Dò Ý Kiến của Học Sinh về Kế Hoạch Chiến Lược của FCPS.
Các em sẽ được yêu cầu chia sẻ suy nghĩ của mình về những gì đang xảy ra ở trường để đóng góp ý kiến
vào những câu trả lời đó.

2) Học sinh sẽ được yêu cầu “ thiết kế một ngôi trường lý tưởng” hoặc “một ngày học” Học sinh sẽ trả lời câu
hỏi này và hồi đáp của các em sẽ được một nhân viên FCPS làm công việc ghi chép, ghi lại bằng phương
thức điện tử. Thông tin sẽ được thu thập và tổng hợp làm thông tin đầu vào cho các nhóm xây dựng kế hoạch.
Thông tin thu thập sẽ được Perfomance Fact Inc phân tích bằng cách phân loại các chủ đề và được sử dụng
để thông báo về kế hoạch chiến lược mới.

3) Học sinh sẽ được yêu cầu sắp xếp và sau đó xếp hạng các mục đích khả thi cho kế hoạch chiến lược.

4) Học sinh sẽ được yêu cầu đưa ra những gợi ý liên quan đến những ưu tiên để FCPS cân nhắc trong kế
hoạch chiến lược.

Những điều tốt đẹp nào có thể xảy ra nếu con em quý vị nằm trong nhóm thảo luận này?
Thông tin mà học sinh cung cấp sẽ giúp Hội Đồng Giáo Dục FCPS, Tổng Giám Đốc Học Vụ, và nhóm xây dựng 
kế hoạch chiến lược và cộng đồng hiểu rõ hơn về những trải nghiệm của học sinh và điều gì là quan trọng nhất 
cần đưa vào Kế Hoạch Chiến Lược mới. Sự tham gia của con em có thể hữu ích cho bản thân và những học 
sinh khác tại trường của mình. Thông tin cung cấp cũng có thể hữu ích cho những học sinh ở các trường thuộc 
FCPS khác. Nhiều học sinh cũng thấy hữu ích qua việc bày tỏ cảm nghĩ của mình và mô tả những về trải nghiệm 
của các em khi ở trường. 

Những điều không thoải mái nào có thể xảy ra nếu con em quý vị thuộc trong nhóm thảo luận này?
Trả lời các câu hỏi, vẽ và chia sẻ về bức tranh của mình với người khác, và phát biểu trong nhóm đôi khi có thể 
không thoải mái, nhưng chúng tôi nghĩ rằng hầu hết học sinh sẽ cảm thấy thoải mái khi tham gia vào các hoạt 
động này. Để tạo dễ dàng hơn, học sinh không phải chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào, nhưng có thể vẽ và 
nói tổng quát hơn hơn về những gì các em đã trải qua và các em nghĩ gì về trường học. 

Các nhóm thảo luận sẽ diễn ra ngoài giờ học 

mailto:strategicplan@fcps.edu
https://www.fcps.edu/about-fcps/strategic-planning-process-2022-23/strategic-plan-student-survey
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Học sinh có phải tham gia không?
Nhóm thảo luận là một tùy chọn. Ngoài việc cần có sự cho phép của quý vị, mỗi học sinh cũng sẽ được hỏi xem 
nếu các em có muốn tham gia vào nhóm hay không. Ngay cả khi học sinh đồng ý tham gia vào nhóm, học sinh 
có thể chọn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc ngừng tham gia vào nhóm thảo luận bất cứ lúc nào. 

Liệu tất cả học sinh có sự cho phép của phụ huynh/người giám hộ và muốn tham gia có phải là thành
viên của nhóm thảo luận không?
Đúng vậy, tất cả học sinh có sự cho phép của phụ huynh/người giám hộ sẽ được mời gọi để tham gia vào trong 
các nhóm thảo luận. Nhân viên FCPS và các nhà cố vấn giám sát các nhóm thảo luận, cũng như học sinh trong 
các nhóm thảo luận sẽ được yêu cầu giữ kín mọi điều đã nêu ra trong nhóm thảo luận và chỉ thảo luận về các 
điều chung chung. Tất cả mọi nội dung hồi đáp bằng văn bản từ học sinh sẽ được ghi lại mà không có tên của 
các em. 

Thông tin từ các nhóm thảo luận sẽ được lưu giữ ở đâu? Thông tin này sẽ được sử dụng như thế
nào?
Tất cả mọi thông tin của nhóm thảo luận sẽ được chia sẻ với công ty mà FCPS đã ký hợp đồng để giúp Lập Kế 
Hoạch Chiến Lược. Công ty này tên là Perfomance Fact, Inc. Thông tin của nhóm thảo luận sẽ được lưu giữ 
trong môi trường kỹ thuật số của FCPS, nơi công ty tư vấn và nhân viên FCPS hỗ trợ việc triển khai Kế Hoạch 
Chiến Lược mới, mới có quyền truy cập trực tiếp vào các hồi đáp ẩn danh của học sinh. Dữ liệu có thể được 
chia sẻ cùng với các gợi ý của người khác với cộng đồng, để mọi mọi người có thể đều thông hiểu quan điểm 
của nhau. Bất cứ điều gì được chia sẻ từ học sinh sẽ là ẩn danh, có nghĩa là không một ai sẽ biết được học nào 
đã nói điều gì hoặc ngay cả tên của học sinh là thành viên thuộc các nhóm thảo luận. 

Thông tin của nhóm thảo luận sẽ được lưu giữ trong môi trường kỹ thuật số của FCPS, nơi công ty tư vấn và 
nhân viên FCPS hỗ trợ việc triển khai Kế Hoạch Chiến Lược mới, mới có quyền truy cập trực tiếp vào các hồi 
đáp ẩn danh của học sinh. Dữ liệu có thể được chia sẻ cùng với các gợi ý của người khác với cộng đồng, để 
mọi mọi người có thể đều thông hiểu quan điểm của nhau. Thông tin thu thập sẽ được Perfomance Fact Inc 
phân tích bằng cách phân loại các chủ đề và được sử dụng để thông báo về kế hoạch chiến lược mới. 

Nếu quý vị không có thắc mắc nào, xin vui lòng hoàn thành phần còn lại của mẫu phiếu này. Nếu quý vị có các 
thắc mắc, xin vui lòng liên lạc Leona Smith (lmsmith3@fcps.edu) hoặc Kevin Morris (kmorris@fcps.edu) trước 
khi tiếp tục. 

Khi tất cả các thắc mắc của quý vị đã được phúc đáp, xin vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới:

Xin tuyển chọn một trong các lựa chọn sau bằng cách đánh dấu X vào bên trái lựa chọn của quý vị:

__Tôi không có bất kỳ câu hỏi nào và đồng ý để con em tôi tham gia vào nhóm thảo luận. 

__ Tôi không đồng ý để con em tôi tham gia vào nhóm thảo luận. 

Xin vui lòng viết chữ in tên và lớp của con em quý vị, sau đó ký tên và ghi ngày tháng ở bên dưới để xác
nhận sự lựa chọn của quý vị:

Tên và Họ của Học Sinh Viết Bằng Chữ In Cấp Lớp của Học Sinh 

Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ Ngày 

Xin vui lòng hoàn gửi mẫu phiếu đã hoàn thành của quý vị đến strategicplan@fcps.edu hoặc hiệu trưởng 
trường của con em trước ngày 2 tháng 2. 
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