Thưa quý vị phụ huynh học sinh,
Trường học muốn biết quý vị nghĩ gì về việc con em đi bộ hay đạp xe đến trường. Bản thăm dò này sẽ mất chừng 5-10 phút để hoàn
tất. Chúng tôi xin quý vị hoàn tất một bản thăm dò cho mỗi trường mà con em quý vị đi học. Nếu một trường mà có nhiều con em theo
học, xin quý vị hoàn tất bản thăm dò cho con em có ngày sinh gần nhất với ngày hôm nay.
Sau khi hoàn tất, xin đưa cho con em mang lại trường hay đưa cho thầy cô. Mọi trả lời sẽ được giữ kín, tên tuối quý vị và con em sẽ
không được nêu lên trong các kết quả.
Xin cám ơn quý vị tham dự vào cuộc thăm dò này.

XIN CHỈ ĐIÊN BẰNG CHỮ IN - MỰC XANH HAY ĐEN

Tên trường học:
1.
2.
3.
4.

Con em mang bản thăm dò này đang học lớp mấy? __________ Lớp (PK,K,1,2,3…)
Con em mag bản thăm dò này là trai hay gái? ______Trai _______Gái
Quý vị có bao nhiêu con em đang theo học từ lớp mẫu giáo đến lớp 8?
Ngã tư đường nào gần nhà quý vị nhất? (Xin cho biết tên hai con đường trên ngã tư đó)

Xin điền chữ X vào trong khung thích hợp. Nếu nhầm lẫn, xin quý vị bôi kín khung đó rồi điền chữ X vào khung đúng
5.

Con em quý vị sống cách trường bao xa?
Ngắn hơn ¼ dặm
Từ ¼ đến ½ dặm
Từ ½ đến 1 dặm

Từ 1 dặm đến 2 dặm
Hơn 2 dặm
Không rõ

6. Thường thường, con em quý vị đi học và về nhà bằng phương tiện nào? (Điền vào một khung cho mỗi cột)
Đến trường

7.

Về nhà

Đi bộ

Đi bộ

Xe đạp

Xe đạp

Xe buýt của trường

Xe buýt của trường

Xe nhà (chỉ cho con em trong gia đình quý vị)

Xe nhà (chỉ cho con em trong gia đình qúy vị)

Xe chung (với con em của gia đình khác)

Xe chung (với con em của gia đình khác)

Xe công cộng (xe buýt, xe diện ngầm…)

Xe công cộng (xe buýt, xe điện ngầm…)

Phưong tiện khác (xe gắn máy, skateboard…)

Phưong tiện khác (xe gắn máy, skateboard…)

Thường thường con em đi đến trương và về nhà mất bao lâu? (điền vào một khung cho mỗi cột)
Thời gian đi đến trường
Ít hơn 5 phúts

Thời gian đi về nhà
Ít hơn 5 phút

Từ 5 - 10 phút

Từ 5 - 10 phút

Từ 11 - 20 phút

Từ 11 - 20 phút

Hơn 20 phút

Hơn 20 phút

Không rõ

Không rõ

8.
9.

Con em quý vị có xin phép được đi bộ hay đạp xe trong năm ngoái hay không? _____ Có _____ Không
Ở lớp nào thì quý vị sẽ cho phép con em đươc đi bộ hay đạp xe đến trường mà không cần có người lớn đi theo? (Chọn
lớp từ PK, K, 1,2,3…) lớp ______ (hay) ________ tôi không cảm thấy an tâm cho bất cứ lớp nào.

10. Những gì dưới đây đã ảnh hưởng đến quyết định của
quý vị cho phép hay không cho phép con em đi bộ hay đạp
xe đến trường và về nhà? (Chọn tất cả những gì thích hợp)

11. Quý vị có cho con em đi bộ hay đạp xe đến trường và
về nhà nếu các trở ngại này được loại bỏ hay cải thiện
không? (Chọn một cho mỗi dòng)
Con em chúng tôi đã đang đi bộ hay đạp xe đến trường

Đường xa

CÓ

KHÔNG

KHÔNG CHẮC

Lái xe tiện lợi hơn

CÓ

KHÔNG

KHÔNG CHẮC

Thời gian

CÓ

KHÔNG

KHÔNG CHẮC

Có sinh hoạt trước và sau lớp học

CÓ

KHÔNG

KHÔNG CHẮC

Tốc độ lái xe trên đường

CÓ

KHÔNG

KHÔNG CHẮC

Đường đông người lái xe

CÓ

KHÔNG

KHÔNG CHẮC

Có người lớn đi bộ hay đạp xe chung

CÓ

KHÔNG

KHÔNG CHẮC

Đường có vỉa hè

CÓ

KHÔNG

KHÔNG CHẮC

Có an toàn tại các ngã tư hay tại chỗ băng sang đường

CÓ

KHÔNG

KHÔNG CHẮC

Có người trông coi con em băng sang đường

CÓ

KHÔNG

KHÔNG CHẮC

Tội phạm

CÓ

KHÔNG

KHÔNG CHẮC

Khí hậu hay thời tiết

CÓ

KHÔNG

KHÔNG CHẮC

12. Qúy vị đã khuyến khích hay khuyên không nên đi bộ hay đạp xe đến trường và về nhà như thế nào?
Rất khuyến khích
Khuyến khích
Không ý kiến
Không nên
Rất không nên

13. Được đi bộ hay đạp xe đến trường và về nhà con em quý vị sẽ vui như thế nào?
Rất vui
Vui
Không ý kiến
Chán

14. Đi bộ hay đạp xe đến trường và về nhà con em quý vị sẽ được mạnh khoẻ như thế nào?
Rất mạnh khoẻ
Mạnh khoẻ
Không ý kiến
Không mạnh
15. Quý vị đã hoàn tất trình độ học vấn nào?
Lớp 1 – 8 (tiểu học)
Lớp 9 – 11 (trung học)
Lơp1 12 (hoàn tất trung học)

Rất nhàm chán

Rất không mạnh khoẻ

Một vài năm đại học
Hoàn tất 4 năm đại học
Xin miễn trả lời

16. Xin quý vị cho thêm ý kiến dưới đây:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

