Vietnamese

Vui lòng trả lời các nhận định sau về dịch vụ nuôi dạy/trông trẻ ban ngày gia đình của con quý vị bằng
cách đánh dấu vào một trong sáu ô bên cạnh nhận định, trong đó 1 có nghĩa là “Hoàn toàn không
đồng ý và 5 nghĩa là “Hoàn toàn đồng ý, hoặc trả lời “Không biết nếu quý vị không có kiến thức liên
quan đến nhận định đó.
NHẬN XÉT TỔNG QUÁT
Nói chung tôi hài lòng với co sở mà bé hiện dang theo học.
Nói chung tôi cảm thấy co sở này an toàn và bảo dảm.
Tôi có thể giới thiệu co sở này.

Tôi cảm thấy bé duợc khuyến khích tính tò mò và ham học hỏi.
Tôi cảm thấy môi truờng giáo dục (dồ dùng và tình trạng có sẵn) ở co sở của con tôi khuyến khích bé choi, phát triển và học
hỏi.
Tôi cảm thấy bé duợc khuyến khích phát triển khả nang sáng tạo và thể hiện bản thân theo những cách khác nhau (chẳng
hạn nhu choi dùa, mỹ thuật, hoạt dộng, ca hát và âm nhạc, khiêu vu và diễn kịch).
Tôi cảm thấy truờng học con tôi cho co hội dể tiếp xúc với các nền van hóa khác nhau ở trong cung nhu ở ngoài nhà truờng
(qua việc dón nhận hoặc di xem kịch, ca nhạc, khiêu vu, kết hợp với thu viện hoặc dến tham bảo tàng hoặc những noi tuong
tự).
Tôi cảm thấy con tôi sử dụng phuong tiện diện tử trong việc học hành của nó.

TIÊU CHUẨN VÀ GIÁ TRỊ
Tôi nghi con tôi cảm thấy an toàn.
Tôi cảm thấy con tôi duợc khuyến khích dể phát triển khả nang ứng xử xã hội (phát triển sự dồng cảm, khả nang chủ dộng, ý
thức về trách nhiệm, khả nang chịu dựng và sự quan tâm dến nguời khác).
Tôi cảm thấy các bé ở co sở có co hội phát triển bình dẳng mà không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo hoặc khuyết tật.
Tôi cảm thấy bé duợc dối xử với sự tôn trọng.

Bạn cảm thấy con của bạn bị giáo viên trong truờng mẫu giáo dối xử phân biệt không? Ðối xử phân biệt
có nghia là con của bạn bị thiệt thòi gì dó vì nhân viên trong truờng mẫu giáo dối xử phân biệt mà phạm
vào một trong bảy diều chống phân biệt dối xử: giới tính, chuyển giới tính hoặc ứng xử khác giới tính
của mình, dân tộc, tôn giáo hoặc tín nguỡng, tàn tật, khuynh huớng tình dục hoặc dộ tuối.
có
không
không muốn trả lời

Một trong những bảy điều nào trong qui định chống phân biệt đối xử là nguyên nhân mà bạn cảm
thấy con bạn bị nhân viên trong trường học đối xử phân biệt?
Giới tính
Chuyển giới hoặc thể hiện khác giới tính của mình
Bản sắc dân tộc
Tôn giáo hoặc tín ngưỡng
Tàn tật
Khuynh hướng tình dục
Độ tuổi
Không muốn nói / Không biết
Quý vị dã thảo luận sự việc này với nhân viên chua?

Có
Không
không muốn trả lời
PHỐI HỢP VỚI GIA ÐÌNH
Tôi có co hội tham gia và gây ảnh huởng dến các hoạt dộng (ví dụ nhu thông qua các buổi phát triển, họp phụ huynh và các
diễn dàn khác).
Tôi cảm thấy thoải mái nêu ra thắc mắc và chia sẻ quan diểm về nhà trẻ.
Tôi duợc cung cấp thông tin về các mục tiêu và phuong pháp làm việc của co sở.
Tôi cảm thấy duợc dối xử tôn trọng bởi các nhân viên của co sở.
Tôi cảm thấy việc liên lạc với truờng học của con tôi don giản qua phuong tiện diện tử.

Là phụ huynh bạn có cảm thấy bị truờng mẫu giáo dối xử phân biệt khi tiếp xúc với họ không? Ðối xử
phân biệt có nghia là bạn bị thiệt thòi gì dó vì nhân viên trong truờng mẫu giáo dối xử phân biệt vì
phạm vào một trong bẩy diều chống phân biệt: giới tính, chuyển giới tính hoặc thể hiện khác giới tính
của mình, dân tộc, tôn giáo hoặc tín nguỡng, tàn tật, khuynh huớng giới tính hoặc dộ tuối.

Có
Không
không muốn trả lời
Một trong những bẩy điều nào trong qui định chống phân biệt đối xử là nguyên nhân mà bạn cảm
thấy bạn bị nhân viên trong trường mẫu giáo đối xử phân biệt khi tiếp xúc?
Giới tính

Chuyển giới hoặc thể hiện khác giới tính của mình
Bản sắc dân tộc
Tôn giáo hoặc tín ngưỡng
Tàn tật
Khuynh hướng tình dục
Độ tuổi
Không muốn nói / Không biết
Quý vị dã thảo luận sự việc này với nhân viên chua?

Có
Không
không muốn trả lời
BỮA AN, HOẠT ÐỘNG VÀ SỨC KHỎE
Tôi hài lòng với thông tin nhận duợc về các bữa an duợc phục vụ.
Tôi cảm thấy bé duợc phục vụ chế dộ an uống bổ duỡng, da dạng.
Tôi cảm thấy bé duợc khuyến khích tham gia các hoạt dộng thể chất.

