
Khảo sát tình hình học tập - học lực toàn quốc năm 2013

Phiếu khảo sát dành cho phụ huynh
Lời mời hợp tác tham gia khảo sát

MEXT

Trình tự trả lời
Đầu tiên, hãy xác nhận trong phong bì đã nhận có 4 hồ 
sơ sau

Mong quý vị hiểu được tôn chỉ của cuộc khảo sát và trả 
lời các câu hỏi

・  Nếu có câu hỏi nào quý vị cảm thấy khó trả lời thì có thể bỏ qua. Hãy 
cố gắng trả lời trong khả năng có thể.
・ Nếu có điểm nào chưa rõ trong quá trình trả lời câu hỏi, xin quý vị 

liên lạc đến Tổng đài hỗ trợ được ghi rõ địa chỉ trong Thư ngỏ và 
Phong bì để nộp.
・ Ngoài ra, đối với những trường hợp không thể hợp tác trả lời khảo 

sát thì hãy đánh dấu vào ô “Không thể hợp tác khảo sát” ở trang đầu 
tiên của phiếu khảo sát rồi bỏ vào “phong bì để nộp” và nộp lại cho 
nhà trường.

Sau khi trả lời xong, vui lòng bỏ vào “phong bì để nộp”, 
niêm phong lại rồi nộp lại cho nhà trường trước thời 
hạn quy định.

Nếu có điểm nào chưa rõ trong quá trình trả lời câu hỏi, xin quý vị liên 
lạc đến Tổng đài hỗ trợ được ghi rõ địa chỉ trong Thư ngỏ và Phong bì 
để nộp.

Bộ giáo dục và khoa học

[Thư ngỏ] [Bảng khảo 
sát]

[Cẩm nang này] [Phong bì để nộp]

※ Nếu thiếu bất cứ hồ sơ nào làm phiền quý vị liên hệ với nhà trường.

※ Thời hạn nộp được ghi trên phong bì đựng bảng khảo sát, Thư ngỏ và 
Phong để bị nộp, mong quý vị xác nhận lại.
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  Khảo sát này được thực hiện như là một phần của dự án “Khảo 
sát tình hình học tập - học lực toàn quốc năm 2013 (Khảo sát chi 
tiết)” do Bộ giáo dục và khoa học thực hiện.
  Chúng tôi sẽ kết hợp với các dữ liệu thu thập từ cuộc khảo sát 
tình hình học tập - học lực toàn quốc để phân tích nhằm mục đích 
đóng góp cho các chính sách giáo dục quốc gia.

Mục đích khảo sát

Khái quát về khảo sát

Đối tượng khảo sát (chọn ngẫu nhiên)
・ Phụ huynh của các em học sinh lớp 6 cấp tiểu học
   (khoảng 20000 người trên khoảng 430 trường tiểu học)

・ Phụ huynh của các em học sinh lớp 3 cấp trung học
  (khoảng 30000 người trên khoảng 410 trường trung học)

Nội dung khảo sát
  Nội dung khảo sát là những câu hỏi về suy nghĩ, quan điểm của quý 
vị phụ huynh về việc giáo dục và tương tác với con em hằng ngày. 
Các hạng mục câu hỏi bao gồm các nội dung sau:

Tình hình 
của con em

Cách tương 
tác với con 
em

Quan điểm về 
việc giáo dục 
con em

Chi phí giáo 
dục con em

Cách xử lý dữ liệu

 Chúng tôi sẽ hết sức chú ý bảo mật thông tin cá nhân

・ Khảo sát này được thực hiện nặc danh.
・ Kết quả được xử lý và tổng hợp bằng phương pháp thống kê 

nên không có sự phân biệt nào đối với các cá nhân hay trường 
học.
・ Nhà trường sẽ nộp phần trả lời khảo sát của quý vị lên Bộ giáo 

dục khoa học trong trạng thái phong bì đã được niêm phong. Vì 
thể nhà trường không thể biết được quý vị có hợp tác trả lời 
khảo sát hay không.

Thông tin sẽ được sử dụng như một nguồn tư liệu 
nhằm đóng góp cho các chính sách giáo dục quốc gia 
trong tương lai.
・ Thông tin thu thập được từ cuộc khảo sát sẽ không được sử 

dụng cho mục đích nào khác ngoài khảo sát.
・ Thêm nữa, sau khi nhận được nội dung trả lời, Bộ giáo dục và 

khoa học hoặc đơn vị ủy thác sẽ không yêu cầu quý vị phải trả 
lời thêm một câu hỏi nào nữa.

Các bước thực hiện khảo sát

Bộ giáo dục 
và khoa học 
(Đơn vị ủy 
thác)

Gửi phiếu khảo 
sát

Nộp lại các phiếu khảo 
sát đã thu

Trường học Phụ huynh

Phân phát phiếu 
khảo sát

Nộp phiếu khảo sát

Bước 1 Bước 2

Bước 4 Bước 3


