Khảo Cứu Các Thực Tập Ở Nhà
Khảo Cứu các Thực Tập Ở Nhà được hoàn tất bởi các phụ huynh ở buổi họp Phụ huynh –
Giáo viên trong mùa thu và được cho vào cơ sở dữ liệu bởi giáo viên.
•
•
•
•
•

Tên của Ðứa Trẻ:___________________________________
Số ID KIDS:_________________________________________
Số Trường Học (nếu có):___________________________
Số Quận (?):_________________________________________
Tên của Giáo Viên: _________________________________

Xin đọc những câu như sau và chọn cột mà mô tả tính thường xuyên tốt nhất mà hoạt động
này xảy ra. Thí dụ, Con em thường xuyên đọc hoặc giả vờ để đọc cho những người khác như
thế nào?
Ðiều

Không
Bao Giờ

Hiếm
Khi

Hàng
Tháng

Hàng
Tuần

Hàng
Ngày

Người nào đó đọc cho con em tôi trong nhà của
tôi
Con em tôi và tôi thảo luận về các điều mà đã xảy
ra trong ngày.
Con em tôi đọc hoặc giả vờ đọc với và/hoặc đọc
cho các người khác.
Người nào đó đưa con em tôi tới một viện bảo
tàng, thư viện, trung tâm học hỏi/hoạt động hoặc
sở thú
Xin đánh dấu cột mà mô tả tính thường xuyên như thế nào với câu đúng với quí vị hoặc gia đình.
Ðiều

Không
Bao
Giờ

Rất
Hiếm
Hiếm Khi
Khi

Thường Rất
Khoảng
Xuyên Thường
Phân
Nửa Thời
Xuyên
Gian

Luôn
Luôn

Trong gia đình tôi, chúng
tôi thảo luận về các vấn đề
Khi chúng tôi tranh cãi, gia
đình tôi lắng nghe tới cả hai
mặt của câu chuyện.
Trong gia đình tôi, chúng
tôi bỏ thời gian để lắng nghe
nhau.
Gia đình tôi hỗ trợ nhau khi
có các điều căng thẳng.
Gia đình tôi có thể giải các
vấn của chúng tôi.
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Tôi khen con em tôi khi
chúng có hành vi tốt.
Tôi bỏ thời gian với con em
tôi làm những gì chúng thích
làm.
Tôi hạnh phúc với con em
tôi.
Con em tôi và tôi rất thân
thiết nhau.
Tôi có thể xoa dịu con em
tôi khi chúng giận dữ.
Xin đánh dấu câu trả lời mà mô tả câu đáp của quí vị tốt nhất.
Ðiều

Rất
không
đồng ý

Ða số
không
đồng
ý

Không Trung
mấy
lập
đồng
ý

Một ít
đồng ý

Ða số
đồng ý

Rất
đồng
ý

Có nhiều lúc khi tôi không
biết phải làm gì như một
phụ huynh.
Tôi biết cách để giúp con
em tôi học.
Con em tôi cư xử xấu chỉ để
làm tôi giận.
Tham gia chương trình Early Care and Education

Quí vị hoặc người trong gia đình đã tham gia trong Parents As Teachers? Có

Không

Nếu có, quí vị hoặc người trong gia đình đã tham gia trong Parents as Teachers bao nhiêu
năm? Xin khoanh tròn đúng số năm. 1 2 3

Gia đình của quí vị đã tham gia trong Early Head Start? Có

Không

Nếu có, quí vị đã tham gia trong Early Head Start được bao nhiêu năm? Xin khoanh tròn:
1 2 3 4
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Tìm nơi giữ trẻ có chất lượng cho con em mình thì đã khó khăn như thế nào?
Tôi đã không cần để tìm nơi giữ trẻ
Rất khó khăn
Có phần khó khăn
Không khó khăn
Trong vòng 12 tháng qua, loại giữ trẻ gì con em tuổi chưa đi học của quí vị đã tham gia? (Ðánh
dấu tất cả nếu áp dụng.)
‐không tham gia nơi giữ trẻ (con em tôi ở nhà hoặc đa số với phụ huynh)
‐người thân giữ (ông bà nội/ngoại, người khác trong gia đình)
‐người chăm sóc được mướn trong nhà (người giữ trẻ hoặc babysitter hàng
ngày)
‐Người giữ trẻ gia đình (người cung ứng giữ trẻ trong nhà)
‐Chương trình dành cho trẻ chưa tới tuổi đi học – preschool (Head Start,
preschool của quận hoặc preschool tư/cộng đồng )
‐center‐based child care (nơi giữ trẻ tại nhà thờ hoặc thương mại)

Con em quí vị đã tham gia một chương trình preschool và/hoặc giữ trẻ ít nhất 10 giờ đồng hồ
một tuần hoặc hơn được bao nhiêu năm?
0 1 2 3 4
Nếu quí vị đã từng có dịch vụ giữ trẻ bên ngoài nhà cho con em, quí vị đánh giá tính có đủ khả
năng của dịch vụ như thế nào?
‐Tôi đã không có dịch vụ giữ trẻ bên ngoài nhà.
‐Rất đủ khả năng, rất vừa túi tiền của chúng tôi.
‐Ðủ khả năng, nhưng chúng tôi chỉ có thể thực hiện điều này bằng cách không có
các khoản chi tiêu khác.
‐Chỉ vừa đủ khả năng, chúng tôi phải cố gắng để trả cho dịch vụ.
‐Chúng tôi chỉ có thể có đủ khả năng qua các nguồn trợ bên ngoài như SRS hoặc
các tài trợ.
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Chuyển Tiếp vào trong Mẫu Giáo
Xin đánh dấu nếu quí vị kế hoạch để thực hiện những điều như sau để chuẩn bị cho năm mẫu
giáo của con em. (Ðánh dấu tất cả nếu áp dụng.)
‐Liên lạc trường học để xem ai sẽ là giáo viên của con em tôi
‐Gặp mặt với giáo viên mẫu giáo
‐Ðưa con em tôi tới trường trước ngày học đầu của các lớp học, bằng sắp đặt
điều này với trường học.
‐Thảo luận với con em tôi về điều gì để kỳ vọng trong mẫu giáo

Xin đánh dấu nếu bất cứ những hoạt động nào này được đề nghị qua trường học để giúp chuẩn
bị các trẻ em cho mẫu giáo.
‐Các người ở trường sắp đặt cho con em tôi để thăm viếng lớp học trước khi mẫu
giáo bắt đầu.
‐Giáo viên mẫu giáo hoặc người nào đó ở trường sẽ thăm viếng nhà của tôi để
gặp tôi và con em tôi trước khi trường bắt đầu.
‐Giáo viên hoặc người nào đó ở trường học sẽ thảo luận với con em tôi về mẫu
giáo sẽ như thế nào.
‐Ở buổi tập trung mẫu giáo, một cuộc họp sẽ được thực hiện cho các phụ huynh
để hỏi các câu hỏi và đăng ký các trẻ em.
‐Tôi không biết trường học làm gì cho đăng ký các trẻ em.
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