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VIETNAMESE 

Phi‰u Thæm Dò Ý Ki‰n Phø Huynh/Gia ñình VŠ ChÜÖng Trình Dåy Ti‰ng Hoa 
Xin ÇiŠn và gªi låi cho trÜ©ng hån chót là: thÙ næm, ngày 18 tháng 12, 2008 

 
Quš VÎ Phø Huynh, Gia ñình Và Giám H¶ Thân M‰n: 
 
NhiŠu trÜ©ng, trong Çó có trÜ©ng cûa chúng tôi, may m¡n có khä næng cung cÃp chÜÖng trình dåy 
ti‰ng Trung Hoa Ph° Thông cho h†c sinh trong ba næm qua nh© có nguÒn quÏ.  M¥c dÀu nguÒn quÏ 
này së chÃm dÙt vào tháng sáu 2009, Nha H†c Chánh muÓn làm viŒc v§i trÜ©ng Ç‹ tìm cách ti‰p tøc 
cung cÃp chÜÖng trình dåy ti‰ng Hoa cho nh»ng næm t§i. Chúng tôi muÓn tìm hi‹u xem quš vÎ và con 
cûa quš vÎ suy nghï gì vŠ chÜÖng trình này.  Xin dành m¶t vài phút Ç‹ cho chúng tôi bi‰t š ki‰n cûa 
quš vÎ. 
 

1.Con cûa quš vÎ Çang Çi h†c ª 
trÜ©ng nào? 

___TrÜ©ng QuÓc T‰ Beacon Hill 

___TrÜ©ng Graham Hill 

___TrÜ©ng John Muir  

2. Cháu Çang h†c l§p mÃy? ___MÅu giáo  ___L§p 1  ___L§p 2  ___L§p 3 

3. Bên cånh ti‰ng Anh, gia 
Çình cûa quš vÎ có nói ngôn 
ng» khác ª nhà không?  

____ Có    ____ ñôi khi   ____ Không       

N‰u có, ngôn ng» nào? ______________________  

4. Quš vÎ có nghï nó là ÇiŠu tÓt 
Ç‹ con mình h†c nói ti‰ng Hoa 
(Ph° Thông) không? 

____ Có  ____ Không   ____ Có lÈ   ____ Tôi không bi‰t  

Tåi sao? 

 

5. Cháu thích nh»ng gì khi h†c 
ti‰ng Hoa?  

____ Vui   ____ Thú vÎ   ____ Khác lå   ____ Khó   

____ Tôi không bi‰t vì con tôi không nói gì vŠ chuyŒn này. 

6. Cháu có nói ÇiŠu gì khác vŠ viŒc h†c ti‰ng Hoa không? (Xin ghi rõ)  

 

 

7. Quš vÎ nghï có quan tr†ng 
Ç‹ trÜ©ng ti‰p tøc chÜÖng trình 
dåy ti‰ng Hoa trong næm tÖí 
không?  

____ Có  ____ Không  ____ Không ch¡c 

8. Quš vÎ có š ki‰n khác muÓn Çóng góp? 

 

 
 

 
Sau khi hoàn tÃt phi‰u thæm dò š ki‰n này, xin quš vÎ hãy gÃp låi và gÖÌ trä låi cho trÜ©ng hån chót là 

ngày thÙ næm, 18 tháng 12, 2008.  Cäm Ön quš vÎ Çã dành thì gi© Ç‹ ÇiŠn phi‰u này. 


