LỜI GIỚI THIỆU

Cám ơn quý vị đã bớt chút thời gian để hoàn tất bản Khảo sát của hệ thống trường công lập Quận
Jefferson (JPPSS). Vui lòng ghi nhớ rằng bản Khảo sát này là bảo mật, nó cung cấp cho chúng tôi
những thông tin mới, sự kiện, và nhiều thông tin của stakeholder cho Hệ Thống Trường Công Lập
Quận Jefferson (JPPSS)
Nếu quý vị muốn hiểu rõ hơn về các phương tiện truyền thông mà chúng tôi sẽ cung cấp đến những
gia đình và stakeholders như thế nào, làm ơn nhấn vào đây.

NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

* 1. Quý vị thuộc loại Stakenholder nào của trường công lập quận Jefferson?
Phụ huynh
Quản trị viên/Nhân viên của địa hạt
Phụ huynh & Quản trị viên/Nhân viên địa hạt

Nhân dân
Khác

* 2. Quý vị có con em đang theo học trong trường công lập quận Jefferson không?
Có
Không

* 3. Quý vị đã từng có con theo học trong trường công lập quận Jefferson không?
Có
Không

* 4. Vui lòng viết số zip code của quý vị.

* 5. Vui lòng trả lời những câu hỏi sau đây về thói quen giao lưu của quý vị.
Không có

Đôi khi

Tôi đọc báo tin tức địa
phương
Tôi xem tin tức địa phương
Tôi xem chương trình
cộng đồng trên truyền
hình địa phương
Tôi dùng text và/hay nhắn
tin đến cộng đồng với gia
đình, bạn bè, đồng nghiệp
Tôi truy cập mạng Internet
Tôi xem digital videos
đăng trên online
Tôi lên mạng với bạn và gia đình
trên Facebook
từ gắn kết
(cell phone, tablet, etc...)
Tôi giao lưu với công việc
và nhóm giao tiếp trên
Facebook
Tôi tác động qua lại với công việc
và nhóm cộng đồng
trên Twitter
Tôi lên mạng với bạn và
gia đình trên Instagram
Tôi tác động qua lại với công việc
và nhóm cộng đồng
trên Instagram

DÙNG GIAO LƯU CỦA TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN JEFFERSON

Thường xuyên

* 6. Quý vị đã dùng phương cách nào để nhận thông tin từ địa phương và những sự kiện quan trọng? (đánh dấu tất cả khi
có)
Mạng của Khu vực
Ứng dụng di động trường công lập quận Jefferson

Tin tức trên E-mail

Báo Khu vực
Tin tức địa phương trên TV
Truy cập cộng đồng trên TV (JPS-TV)
Facebook
Twitter
Instagram
Vimeo
Truyền miệng
Tôi thường không nhận được tin tức
Khác (làm ơn chi tiết)

* 7. Phương cách nào quý vị muốn ĐỀ BẠT để nhận được thông tin mới và những sự kiện quan trọng?
(đánh dấu tất cả khi có)
Mạng địa phương
Ứng dụng di động của Trường Công Lập quận Jefferson

Tin tức trên E-mail
Báo tin tức địa phương
Tin tức địa phương trên TV
Truy cập cộng đồng trên TV (JPS-TV)
Facebook
Twitter
Instagram
Vimeo
Truyền miệng
Tôi thường không nhận được tin tức
Khác (làm ơn chi tiết)

* 8. Quý vị có hài lòng với số lượng thông tin liên lạc của khu học chánh mà quý vị nhận được?
Có
Không

* 9. Quý vị có biết trường công lập quậnJefferson có sẵn trên các mạng ứng dụng của iTunes & Google Play?
Có
Khg

* 10. Quý vị có bao giờ tải xuống ứng dụng di động của trường công lập quận Jefferson?
Có
Khg
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* 11. Quý vị dùng mạng địa phương như thế nào?
Một hoặc nhiều hơn trong tuần
Một hoặc hai lần một tháng
Một hoặc hai lần một khóa
Một hoặc hai lần một năm
Không bao giờ

* 12. Vui lòng đánh giá về các lãnh vực sau đây.
Tuyệt vời
Số lượng thông tin
Dễ dàng sử dụng
Ấn tượng tổng quát

Trung bình cộng

Cần cải thiện

Không chắc

* 13. Mục đích tại sao quý vị thăm trang mạng?
Thông tin trễ
Thông tin khẩn cấp của nhà trường (đóng, etc...)
Thời Khóa Biểu
Thực đơn trưa
Phương tiện di chuyển
Tin tức Bộ Giáo dục
Những chương trình đặc biệt (ASAs, Magnet, Pre-K, etc...)
Tin tức trường học
Tôi không tham khảo mạng địa phương
Khác (làm ơn chi tiết)

Chú thích

14. Vui lòng cung cấp bất kỳ ý tưởng bổ sung nào mà quý vị muốn hổ trợ cộng đồng chúng tôi tại quận huyện.

