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Bản Thăm Dò Ý Kiến về Kết Quả Gia Đình

Kính gửi Quý Phụ Huynh,
Cám ơn quý vị đã tự nguyện điền Bản Thăm Dò Ý Kiến về Kết Quả Gia Đình (Family Outcomes Survey) của Tiểu Bang Minnesota. Các câu trả lời của 
quý vị sẽ được giữ kín và không được tiết lộ cho các thành viên trong nhóm IFSP của con quý vị. Cùng với các câu trả lời của các gia đình khác, các 
câu trả lời của quý vị sẽ được sử dụng để củng cố chương trình can thiệp sớm trong cộng đồng quý vị. Tất cả các câu trả lời của các gia đình trên toàn 
Tiểu Bang Minnesota sẽ được kết hợp và báo cáo cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ để sử dụng làm yếu tố chỉ báo về điểm mạnh của hệ thống can thiệp sớm 
trên toàn tiểu bang chúng ta.

Marty Smith, Sở Giáo Dục Tiểu Bang Minnesota

Hướng Dẫn:

Trong các trang sau đây, xin khoanh tròn vào chữ số mô tả đúng nhất gia đình quý vị vào thời điểm hiện tại. Nếu một câu mô tả gần đúng gia 
đình quý vị nhưng không hoàn toàn giống, hãy khoanh tròn chữ số thấp hơn ở ngay phía trên câu đó. Ví dụ, nếu câu số 3 mô tả gần đúng gia 
đình quý vị nhưng không hoàn toàn đúng, hãy khoanh tròn số 2. Quý vị sẽ nhận thấy rằng các câu trả lời có từ "chúng tôi. "Từ này hàm ý nói 
tới gia đình quý vị. Quý vị có thể chỉ trả lời cho bản thân mình (ý kiến kinh nghiệm riêng của quý vị) hoặc cho cả gia đình bằng ý kiến hoặc 
kinh nghiệm chung.

Xin bỏ bản thăm dò ý kiến đã điền đầy đủ vào trong bì thư kèm sẵn và gửi tới địa chỉ sau đây:
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Bản Thăm Dò Ý Kiến về Kết Quả Gia Đình

Hiểu các điểm mạnh, khả năng và nhu cầu đặc biệt của con quý vị 

1. Con quý vị đang trong quá trình khôn lớn và học hỏi. Quý vị hiểu rõ tình trạng phát triển của con mình tới mức nào? 

Chúng tôi vừa mới bắt đầu hiểu được Chúng tôi hiểu biết các thông tin Chúng tôi hiểu rõ khá rõ tình trạng Chúng tôi hiểu rất rõ về sự phát triển
sự phát triển của con chúng tôi. căn bản về sự phát triển của trẻ em và phát triển của con chúng tôi. của con chúng tôi.

vẫn cần phải học hỏi thêm rất nhiều.

2.  Một số trẻ em có các nhu cầu sức khỏe đặc biệt, gặp tình trạng tàn tật hoặc chậm phát triển. Quý vị biết về các nhu cầu đặc biệt của con mình tới mức nào?

ĐÁNH DẤU VÀO ĐÂY NẾU CON QUÝ VỊ KHÔNG CÓ CÁC NHU CẦU ĐẶC BIỆT VÀ TỚI CÂU HỎI SỐ 3.

Hiện tại chúng tôi không biết nhiều. Chúng tôi đã học được nhiều kinh Chúng tôi biết nhiều nhưng vẫn Chúng tôi tin tưởng rằng mình biết 
nghiệm nhưng vẫn còn nhiều thắc cần và muốn tìm hiểu thêm. gần như tất cả mọi thông tin cần thiết 
mắc chưa được giải đáp. cần phải biết trong thời điểm hiện tại.

3.  Các chuyên gia làm việc với quý vị và con quý vị muốn biết những công việc mà họ thường hay thực hiện có mang lại kết quả tốt hay không.
Quý vị có thể cho biết là con mình có tiến bộ hay không?

Bây giờ chúng tôi không thể Đôi khi chúng tôi có thể nhận biết Thường thì chúng tôi có thể nhận biết Gần như lúc nào chúng tôi
biết được là đứa trẻ thuộc quyền là con mình có tiến bộ hay không. nếu con chúng tôi có tiến bộ. cũng có thể biết được là con 
giám hộ của chúng tôi có chuyển Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn nhiều chúng tôi đang tiến bộ hay không.
biến gì không. điều cần phải học hỏi.
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Bản Thăm Dò Ý Kiến về Kết Quả Gia Đình

Biết các quyền của quý vị và bênh vực quyền lợi cho con quý vị

4.  Nhiều chương trình và dịch vụ có sẵn cho gia đình và con quý vị. Quý vị có biết các chương trình nào là có sẵn cho gia đình và con mình hay không?

Chúng tôi mới chỉ bắt đầu tìm hiểu Chúng tôi có biết về một số chương Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi Chúng tôi biết rất rõ các chương
về các chương trình và dịch vụ có trình và dịch vụ nhưng vẫn còn phải biết hầu hết các chương trình và trình và dịch vụ có sẵn.
sẵn. tìm hiểu thêm nhiều. dịch vụ có sẵn.

5.  Các bậc phụ huynh thường gặp các chuyên gia để lập kế hoạch cung cấp dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động. Quý vị cảm thấy mình thoải mái tới mức nào 
khi tham gia các buổi họp này?

Hiện tại chúng tôi rất không thoải Chúng tôi không thoải mái lắm Chúng tôi cảm thấy khá thoải Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái 
mái khi tham gia các buổi họp khi tham gia họp nhưng chúng mái khi tham gia các buổi họp. khi tham gia các buổi họp.
này. tôi vẫn làm.

6.  Các gia đình của trẻ em có nhu cầu đặc biệt có những quyền hạn và một số việc có thể làm nếu không hài lòng. Quý vị biết các quyền của mình và những việc mà 
quý vị cần làm nếu không hài lòng rõ tới mức độ nào?

ĐÁNH DẤU VÀO ĐÂY NẾU CON QUÝ VỊ KHÔNG CÓ CÁC NHU CẦU ĐẶC BIỆT VÀ TỚI CÂU HỎI SỐ 7.

Chúng tôi không biết chắc về các Chúng tôi hiểu các quyền căn Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi Chúng tôi biết rất rõ các quyền
quyền hạn của mình hoặc những việc bản của mình nhưng không biết biết đa số các quyền hạn của hạn của mình và biết chính xác
mà chúng tôi cần làm nếu không hài rõ về tất cả các lựa chọn của mình và những việc cần làm nếu những việc cần làm nếu không 
lòng. chúng tôi nếu không hài lòng. không hài lòng. hài lòng.
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Bản Thăm Dò Ý Kiến về Kết Quả Gia Đình

Giúp con quý vị khôn lớn và học tập

7.  Tất cả các bậc phụ huynh đều có thể giúp trẻ em khôn lớn và học tập, nhưng đôi khi thật khó biết được những việc cần làm. Quý vị mô tả khả năng của mình 
trong việc giúp con quý vị khôn lớn và học tập như thế nào?

Chúng tôi cần biết nhiều hơn về Chúng tôi biết những kiến thức Chúng tôi cảm thấy khá chắc Chúng tôi rất chắc chắn là chúng tôi
cách giúp con tôi khôn lớn và học căn bản giúp con khôn lớn chắn là chúng tôi biết cách giúp biết cách giúp con mình khôn lớn và
tập. và học tập, nhưng vẫn còn nhiều con mình khôn lớn và học tập. học tập.

thắc mắc.

8.  Tất cả các bậc phụ huynh đều cố gắng giúp con mình học cách ứng xử như họ mong muốn, nhưng đôi khi thật khó biết được những việc cần làm. Quý vị mô tả 
khả năng của mình trong việc giúp con quý vị học cách ứng xử theo ý quý vị như thế nào?

Chúng tôi cần biết nhiều hơn về Chúng tôi biết các kiến thức căn Chúng tôi cảm thấy khá chắc Chúng tôi rất chắc chắn là mình
cách dạy con mình có hành vi ứng bản để giúp con mình ứng xử chắn là mình biết cách giúp con biết cách giúp con ứng xử.
xử như chúng tôi muốn. nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc. ứng xử.

9.  Gia đình quý vị làm việc với các chuyên gia để thiết lập một bản kế hoạch giúp con quý vị học các kỹ năng và hành vi mới. Quý vị có khả năng giúp con học hoặc 
thực hành các kỹ năng này ở nhà hoặc trong cộng đồng ở mức độ nào?

Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu giúp Chúng tôi đã bắt đầu giúp con Chúng tôi thường giúp con học và Chúng tôi thường xuyên giúp 
con mình học hoặc thực hành các kỹ học và thực hành các kỹ năng và thực hành các kỹ năng và hành vi con học và thực hành các kỹ
năng hoặc hành vi này. hành vi này, nhưng đây vẫn chưa này, nhưng chưa đến mức thường năng và hành vi này trong suốt

phải là thói quen. xuyên như chúng tôi muốn. cả ngày.
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Bản Thăm Dò Ý Kiến về Kết Quả Gia Đình

Có các hệ thống trợ giúp

10.  Nhiều người cảm thấy rằng việc tâm sự với người khác giúp họ giải quyết các vấn đề rắc rối cũng như cùng chia sẻ những chuyện vui. Gia đình quý vị có người
 nào đáng tin tưởng để lắng nghe và nói chuyện với gia đình không?

Hiện tại chúng tôi thực sự không có Chúng tôi có thể tìm được ít nhất Thường có những người Chắc chắn là trong cuộc sống 
bất kỳ ai để có thể nói chuyện một người mà chúng tôi có thể mà chúng tôi có thể tâm sự về của chúng tôi có những người
về những sự việc đang xảy ra tâm sự nhưng không hài lòng mọi chuyện. mà chúng tôi có thể tâm sự được
trong cuộc sống. lắm với việc này. khi cần.

11.  Đôi khi các gia đình phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác khi cần, ví dụ như đi nhờ xe, đi chợ, hoặc trông nom con cái một lúc. Có người nào mà 
quý vị có thể nhờ giúp đỡ khi quý vị cần không? 

Hiện tại, gia đình tôi thực sự không Khi khẩn cấp,  có những người Thường vẫn có người mà chúng Hầu như bao giờ cũng có người  
có ai để nhờ vả khi chúng tôi mà chúng tôi có thể nhờ giúp đỡ tôi có thể nhờ giúp đỡ khi cần. mà chúng tôi có thể nhờ giúp  
cần giúp đỡ các việc. nhưng không phải trong các việc  đỡ khi cần.
 hàng ngày.

12. Hầu như gia đình nào cũng có những hoạt động mà họ ưa thích. Gia đình quý vị có thể làm các việc mà quý vị thích ở mức độ như thế nào?  

Hiện tại, thật sự là khó có thể Chúng tôi có thể tham gia một số Chúng tôi có thể tham gia nhiều  Chúng tôi có thể tham gia gần 
làm những việc mà chúng tôi hoạt động mà mình yêu thích, hoạt động mà mình yêu thích. như mọi hoạt động mà chúng 
yêu thích. nhưng không tới mức như   tôi yêu thích.

chúng tôi muốn.
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Bản Thăm Dò Ý Kiến về Kết Quả Gia Đình

Tiếp cận cộng đồng của quý vị

13.  Tất cả các trẻ em đều cần chăm sóc y tế. Quý vị mô tả thế nào về dịch vụ chăm sóc y tế của con mình vào thời điểm hiện tại?

Chúng tôi không có dịch vụ chăm Chúng tôi có thể sử dụng một Chúng tôi có dịch vụ chăm sóc Chúng tôi có dịch vụ chăm sóc
sóc chữa trị mà chúng tôi muốn cho số dịch vụ chăm sóc chữa trị, chữa trị chất lượng tốt cho con mình. chữa trị tuyệt vời cho con mình.
con mình. nhưng vẫn còn lâu mới có thể 

có được những gì chúng tôi muốn.

14.  Nhiều gia đình cần dịch vụ giữ trẻ tốt. Khi nói tới dịch vụ giữ trẻ, ý chúng tôi không phải là việc thỉnh thoảng mới giữ trẻ mà là dịch vụ giữ trẻ thường xuyên, 
nửa ngày hoặc cả ngày. Quý vị mô tả như thế nào về dịch vụ giữ trẻ hiện có cho con mình?

ĐÁNH DẤU VÀO ĐÂY NẾU QUÝ VỊ KHÔNG MUỐN CÓ DỊCH VỤ GIỮ TRẺ VÀ TỚI CÂU HỎI 15.

Chúng tôi không có nơi giữ trẻ mà Chúng tôi có dịch vụ giữ trẻ Chúng tôi có dịch vụ giữ trẻ tốt Chúng tôi có dịch vụ giữ trẻ 
chúng tôi muốn HOẶC vì con tôi có nhưng còn lâu mới có được cho con mình. tuyệt vời cho con mình.
nhu cầu đặc biệt nên chúng tôi những gì chúng tôi muốn.
quyết định không tìm nơi giữ trẻ.

15.  Nhiều gia đình muốn con mình chơi với các trẻ em khác hoặc tham gia vào các hoạt động tôn giáo, cộng đồng hoặc xã hội. Quý vị mô tả việc con quý vị hiện 
tham gia vào các hoạt động này như thế nào?

ĐÁNH DẤU VÀO ĐÂY NẾU QUÝ VỊ KHÔNG MUỐN CON MÌNH THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÓ VÀ TỚI CÂU HỎI 16.

Con chúng tôi không tham gia vào Con chúng tôi tham gia vào một Con chúng tôi tích cực tham gia Con chúng tôi tham gia xuất sắc
các hoạt động đó HOẶC vì con chúng số hoạt động xã hội hoặc cộng vào các hoạt động xã hội hoặc vào các hoạt động xã hội hoặc
tôi có các nhu cầu đặc biệt nên đồng nhưng còn lâu mới cộng đồng. cộng đồng.
chúng tôi đã quyết định không tìm được như những gì chúng tôi muốn.
các hoạt động đó.
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Bản Thăm Dò Ý Kiến về Kết Quả Gia Đình

Cảm nghĩ của quý vị về Chương Trình Can Thiệp Sớm

16.  Chương Trình Can Thiệp Sớm đã giúp gia đình quý vị biết và hiểu các quyền của quý vị tới mức độ nào?

Chương Trình Can Thiệp Sớm Chương Trình Can Thiệp Sớm đã Chương Trình Can Thiệp Sớm đã Chương Trình Can Thiệp Sớm 
không giúp chúng tôi biết về các làm được một số điều để giúp chúng trợ giúp rất nhiều để giúp chúng tôi đã rất xuất sắc khi giúp chúng tôi
quyền của gia đình mình. tôi biết về các quyền của mình. biết về các quyền của gia đình mình. biết về các quyền của gia đình mình.

17.  Chương Trình Can Thiệp Sớm giúp gia đình truyền đạt hiệu quả về các nhu cầu của con quý vị ở mức độ nào?

Chương Trình Can Thiệp Sớm Chương Trình Can Thiệp Sớm Chương Trình Can Thiệp Sớm Chương Trình Can Thiệp Sớm
không giúp chúng tôi truyền đạt hiệu chỉ làm rất ít để giúp chúng tôi đã biết cách giúp chúng tôi truyền đã rất xuất sắc trong việc giúp 
quả các nhu cầu của con chúng tôi. truyền đạt hiệu quả các nhu cầu đạt hiệu quả các nhu cầu của chúng tôi truyền đạt hiệu quả các

của con chúng tôi. con mình. nhu cầu của con mình.

18.  Chương Trình Can Thiệp Sớm đã hỗ trợ gia đình quý vị trong việc giúp con khôn lớn và học tập ở mức độ nào?

Chương Trình Can Thiệp Sớm Chương Trình Can Thiệp Sớm Chương Trình Can Thiệp Sớm biết Chương Trình Can Thiệp Sớm 
không hỗ trợ chúng tôi trong việc đã làm được một số việc để hỗ trợ cách hỗ trợ chúng tôi trong việc giúp đã rất xuất sắc trong việc hỗ trợ 
giúp con khôn lớn và học tập. chúng tôi trong việc giúp con khôn con khôn lớn và học tập. chúng tôi giúp con khôn

lớn và học tập. lớn và học tập.
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