MCPS Form 335-92
Tháng Giêng 2020

Bản Thăm Dò Mức Độ Hài Lòng Của Gia Đình
Chương Trình Chuẩn Bị Lớp Mẫu Giáo/Head Start
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Rockville, Maryland 20852
Điện thoại: 240-740-4530 • Fax: 301-230-5401

BẢN THĂM DÒ
1. Quý vị đăng ký cho Chương trình MCPS Prekindergarten/Head Start tại đâu?
❏❏ Rocking Horse Road Center

o Địa điểm Cộng đồng (Ghi rõ):

❏❏ Trường học (Ghi rõ):
2. Địa điểm để đăng ký là thuận tiện.

o Có

o Không

3. Thời gian để đăng ký là thuận tiện.

o Có

o Không

4. Trong quy trình đăng ký, nhân viên cư xử lịch sự.

o Có

o Không

5. Trước khi tôi đến đăng ký, tôi được cho biết rõ ràng là những tài liệu nào cần thiết.

o Có

o Không

6. Tôi lấy được các tài liệu cần thiết dễ dàng.

o Có

o Không

7. Khi tôi gọi văn phòng, nhân viên đã lịch sự.

o Có

o Không

8. Quý vị mất khoảng bao lâu để hoàn thành cuộc phỏng vấn để đăng ký?____Giờ

____Phút

9. Nhìn chung, sự hài lòng của tôi đối với các dịch vụ được cung cấp là:
❏❏ Rất hài Lòng
❏❏ Hài lòng
❏❏ Không hài lòng
❏❏ Rất thất vọng
10. Làm thế nào quý vị biết đến chương trình MCPS Prekindergarten/Head Start?
❏❏ Bạn/Qua lời truyền
❏❏ Truyền đơn—Quý vị thấy tờ truyền đơn ở đâu?_ ___________________________________________________
❏❏ Truyền thông (T.V., Máy truyền thanh, Báo)—Xin ghi rõ_ _____________________________________________
❏❏ Nhân viên Pre-K/Head Start
❏❏ Nhân viên từ một cơ quan khác—Xin ghi rõ_ ______________________________________________________
❏❏ Thơ
❏❏ Nơi chờ xe buýt—Xin ghi nơi nào_ ______________________________________________________________
❏❏ 311 Screen ở tòa nhà County
❏❏ Khác:_ ____________________________________________________________________________________
11. Lời bình luận:_ ________________________________________________________________________________
_ ___________________________________________________________________________________________
_ ___________________________________________________________________________________________
12: Quý vị có muốn một giám thị liên lạc với quý vị không? o Có

o Không

Tên quý vị:_______________________________________________________________________________________
Số Điện thoại: _____-_____-______
Xin cám ơn quý vị đã tham gia cuộc thăm dò ý kiến này.

