
Khảo sát về �nh hình học tập và học lực toàn quốc năm học 2021

Khảo sát ý kiến phụ huynh
〔Trường trung học cơ sở cấp 2〕

Cuộc khảo sát này được Bộ Khoa học Giáo dục thực hiện như một phần của "Cuộc khảo sát về
�nh hình học tập và học lực toàn quốc năm học 2021" dành cho phụ huynh của các học sinh lớp 9 
trường trung học cơ sở cấp 2. Cuộc khảo sát này nhằm hỏi ý kiến các bậc phụ huynh về mối quan 
hệ hàng ngày của quý phụ huynh với con em của mình và những suy nghĩ của quý phụ huynh về
giáo dục.  Kết quả của cuộc khảo sát sẽ được phân �ch cùng với dữ liệu từ cuộc khảo sát về �nh 
hình học tập và học lực toàn quốc để giúp cải thiện các chính sách giáo dục quốc gia.
Rất mong quý vị hiểu được mục đích của cuộc khảo sát và hợp tác trả lời bảng câu hỏi.

◆Bảng câu hỏi này phải được trả lời bởi bố, mẹ hoặc người phụ huynh thay thế của học sinh.
◆Vui lòng không điền tên của quý vị. Tất cả kết quả của bảng khảo sát sẽ được xử lý thống kê và 
không chỉ định bất cứ cá nhân và trường học nào.
◆Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về việc trả lời bảng câu hỏi, xin vui lòng liên hệ đến trung tâm 
giải đáp được ghi rõ trên trang cuối cùng của bảng câu hỏi.

◆Sau khi hoàn thành trả lời bảng câu hỏi, quý vị hãy cho vào phong bì kèm theo, đóng phong bì 
lại và nộp lại cho trường học trước kỳ hạn được yêu cầu＊.

＊Hạn chót được ghi rõ trên phong bì chứa bảng câu hỏi này, trên thư yêu cầu kèm theo và trên 
phong bì dùng để nộp.

（Dữ liệu từ cuộc khảo sát �nh hình học tập và học lực toàn quốc bao gồm bảng câu hỏi này, có 
thể được gửi đến các nhà nghiên cứu để họ có được nhiều kiến thức học thuật về việc cải thiện 
hơn nữa các chính sách giáo dục nhưng việc xử lý dữ liệu sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng bởi các 
chuyên gia. Dữ liệu được xử lý thống kê và không chỉ định cá nhân và trường học.）

Trường hợp quý vị không thể hợp tác cho cuộc khảo sát này, xin vui lòng đánh dấu vào ô □  
bên trong ô dấu chấm ở bên dưới bảng câu hỏi,  sau đó hãy cho vào phong bì dùng để giao nộp, 
đóng phong bì lại và nộp lại cho trường học.

Không thể hợp tác cho cuộc khảo sát
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Mở đầu

Trước �ên là các câu hỏi về con em quý vị thuộc đối tượng của cuộc khảo sát này. Trường 
hợp các câu hỏi có con số trả lời, quý vị hãy khoanh tròn vào một con số thích hợp. Ngoài ra, 
xin quý vị vui lòng điền vào những chỗ cần thiết.

（１）Hãy cho biết mối quan hệ của quý vị với con em của mình.

１．Bố ２．Mẹ ３．Ông ４．Bà ５．Khác

（２）Hãy cho biết giới �nh của con em quý vị.

１．Nam ２．Nữ

（３）Điền số anh chị em của con em quý vị vào ô vuông □ .
(Nếu không có anh chị em, vui lòng nhập số "0".)

Các yêu cầu khi điền vào bảng khảo sát

●Trong bảng câu hỏi này, từ "con em quý vị" được đề cập đến là đối tượng học sinh lớp 9 của 
trường trung học cơ sở cấp 2. Xin quý vị vui lòng chỉ trả lời về học sinh thuộc đối tượng trong 
bảng câu hỏi này.
●Trường hợp anh/ chị em sinh đôi chẳng hạn, quý vị sẽ nhận nhiều bảng câu hỏi. Xin quý vị vui 
lòng trả lời từng bảng câu hỏi cho từng con em của mình.
●Có lẽ có những câu hỏi quý vị khó trả lời. Trường hợp này quý vị không cần suy nghĩ nhiều và 
hãy trả lời trong phạm vi có thể trả lời của mình. Ngoài ra, nếu không có các câu thích hợp cho sự
lựa chọn, quý vị không trả lời cũng được.

Số anh chị em của con em quý vị

１

１

Anh người Chị người

Em trai người Em gái người
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（４）Quý vị hãy khoanh tròn tất cả những người hiện đang sống cùng với con em quý vị.
(Quý vị hãy trả lời theo mối quan hệ thân thuộc nhìn từ con em quý vị. Ngay cả nếu quý vị đã 
vắng mặt trong một thời gian dài vì đi làm ăn xa chẳng hạn, quý vị cũng vui lòng khoanh tròn.)

１．Bố ２．Mẹ ３．Ông

４．Bà ５．Anh ６．Chị

７．Em trai ８．Em gái ９．Người thân khác

１０．Người sống chung ngoài người thân 

（５）Hiện tại bố (hoặc người thay thế bố ) hoặc mẹ (hoặc người thay thế mẹ) có đang sinh sống 
làm việc một mình không? Vui lòng khoanh tròn 1 con số thích hợp.
(Quý vị hãy trả lời theo mối quan hệ thân thuộc nhìn từ con em quý vị. Vui lòng trả lời từng 
người bố và mẹ của con em quý vị. Trường hợp không có, quý vị không cần trả lời.)

【Bố】 １．Có ２．Không

【Mẹ】 １．Có ２．Không
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Các câu hỏi về thông tin cá nhân của con em quý vị khi ở nhà. Vui lòng khoanh tròn vào 1 
con số thích hợp.

Tình hình của con em quý vị

２

２

（１）Con em quý vị thường thức dậy lúc mấy giờ (vào ngày phải đi học)? Con em quý vị thường 
đi ngủ lúc mấy giờ? Vui lòng khoanh tròn vào 1 con số thích hợp.

Thời gian thức dậy:
１ Trước 5:00 sáng

２ Từ 5:00 đến 5:30 sáng

３ Từ 5:30 đến 6:00 sáng

４ Từ 6:00 đến 6:30 sáng

５ Từ 6:30 đến 7:00 sáng

６ Từ 7:00 đến 7:30 sáng

７ Từ 7:30 đến 8:00 sáng

８ Từ 8:00 đến 8:30 sáng

９ Từ 8:30 đến 9:00 sáng

１０ Muộn hơn 9 giờ sáng

１１ Không cố định

Thời gian đi ngủ:
１ Trước 9:00 tối

２ Từ 9:00 đến 9:30 tối

３ Từ 9:30 đến 10:00 tối

４ Từ 10:00 đến 10:30 tối

５ Từ 10:30 đến 11:00 đêm

６ Từ 11:00 đến 11:30 đêm

７ Từ 11:30 đến 12:00 đêm

８ Từ 12:00 đến 12:30 đêm

９ Từ 12:30 đến 1:00 sáng

１０ Muộn hơn 1 giờ sáng

１１ Không cố định

（２）Con em quý vị có thường ăn sáng không (vào ngày phải đi học)?

１．Ăn mỗi ngày ３．Có lúc không ăn 3 hoặc 4 ngày một tuần
２．Có lúc không ăn 1 hoặc 2 ngày một tuần  ４．Không ăn

（３）Con em quý vị có mong muốn đi học không?

１．Rất mong muốn đi học ３．Có lẽ không mong muốn đi học
２．Có lẽ mong muốn đi học ４．Hoàn toàn không mong muốn đi học
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（４）Con em quý vị hài lòng ở mức độ thế nào về mối quan hệ với giáo viên chủ nhiệm?

１．Hài lòng ３．Có lẽ không hài lòng
２．Có lẽ hài lòng ４．Không hài lòng

（５）Con em quý vị hài lòng ở mức độ thế nào về mối quan hệ với bạn bè trong lớp?

１．Hài lòng ３．Có lẽ không hài lòng
２．Có lẽ hài lòng ４．Không hài lòng

（６）Ngoài giờ học ở trường, con em quý vị thường học bao nhiêu �ếng một ngày (vào ngày phải 
đi học)? (Bao gồm thời gian học tại trường bổ túc luyện thi và thời gian được dạy bởi gia sư)

１．Từ 3 �ếng trở lên ４．Từ 30 phút đến dưới 1 �ếng
２．Từ 2 �ếng đến dưới 3 �ếng ５．Dưới 30 phút
３．Từ 1 �ếng đến dưới 2 �ếng ６．Hoàn toàn không học

（７）Vào các ngày nghỉ học như thứ bảy, chủ nhật, v.v..., con em quý vị thường học bao nhiêu 
�ếng một ngày? (Bao gồm thời gian học tại trường bổ túc luyện thi, thời gian được dạy bởi gia 
sư và thời gian học tập thông qua các nội dung trên internet bằng cách sử dụng các thiết bị công 
nghệ thông �n )

１．Từ 4 �ếng trở lên ４．Từ 1 �ếng đến dưới 2 �ếng
２．Từ 3 �ếng đến dưới 4 �ếng ５．Dưới 1 �ếng
３．Từ 2 �ếng đến dưới 3 �ếng ６．Hoàn toàn không học

（８）Con em quý vị có quyết định các quy tắc như thời gian xem � vi, thời gian chơi game cùng với 
các thành viên trong gia đình không?

１．Quyết định ３．Không mấy khi quyết định
２．Có lẽ có quyết định ４．Hoàn toàn không quyết định
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（９）Thông thường (từ thứ hai đến thứ sáu), trung bình một ngày con em quý vị xem � vi, video 
hoặc DVD khoảng bao lâu? (Không bao gồm thời gian xem � vi, video dành riêng cho việc học 
tập hay thời gian chơi trò chơi điện tử)

１．Từ 4 �ếng trở lên ４．Từ 1 �ếng đến dưới 2 �ếng
２．Từ 3 �ếng đến dưới 4 �ếng ５．Dưới 1 �ếng
３．Từ 2 �ếng đến dưới 3 �ếng ６．Hoàn toàn không xem

（１０）Thông thường (vào ngày phải đi học) con em quý vị chơi trò chơi điện tử khoảng mấy �ếng 
trong 1 ngày (bao gồm các trò chơi trên máy �nh, trò chơi di động và trò chơi trên điện thoại 
thông minh, v.v...) ?

１．Từ 4 �ếng trở lên ４．Từ 1 �ếng đến dưới 2 �ếng
２．Từ 3 �ếng đến dưới 4 �ếng ５．Dưới 1 �ếng
３．Từ 2 �ếng đến dưới 3 �ếng ６．Hoàn toàn không chơi

（１１）Thông thường (vào ngày phải đi học) con em quý vị sử dụng điện thoại di động hoặc điện 
thoại thông minh khoảng mấy �ếng trong 1 ngày?

１．Từ 3 �ếng trở lên
２．Từ 2 �ếng đến dưới 3 �ếng
３．Từ 1 �ếng đến dưới 2 �ếng
４．Dưới 1 �ếng
５．Có điện thoại di động hoặc điện thoại thông minh nhưng không thường sử dụng
６．Không có điện thoại di động hoặc điện thoại thông minh
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（１２）Thông thường (từ thứ hai đến thứ sáu),  trung bình một ngày ở nhà con em quý vị sử
dụng các thiết bị công nghệ thông �n như điện thoại thông minh, máy �nh, v.v...khoảng bao 
lâu cho việc học tập?

１．Từ 3 �ếng trở lên
２．Từ 2 �ếng đến dưới 3 �ếng
３．Từ 1 �ếng đến dưới 2 �ếng
４．Từ 30 phút đến dưới 1 �ếng
５．Dưới 30 phút
６．Hoàn toàn không sử dụng 
７．Không có các thiết bị công nghệ thông �n như điện thoại thông minh, máy �nh, v.v...

（１３）Con em quý vị dùng các thiết bị công nghệ thông �n như máy �nh, v.v… để làm bài tập 
hoặc để sử dụng các website học tập, các phần mềm học tập ở nhà với mức độ thế nào?

１．Hoàn toàn không sử dụng ４．Hầu như mỗi ngày
２． １～２ lần trong một  tháng ５．Mỗi ngày
３．１～２ lần trong một tuần

（１４）Thông thường (vào ngày phải đi học), trung bình một ngày con em quý vị đọc sách khoảng 
mấy �ếng  (Không bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện tranh và tạp chí)?

１．Từ 2 �ếng trở lên ４．Từ 10 phút đến dưới 30 phút
２．Từ 1 �ếng đến dưới 2 �ếng ５．Dưới 10 phút
３．Từ 30 phút đến dưới 1 �ếng ６．Hoàn toàn không đọc
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Các câu hỏi về cách �ếp xúc với con em quý vị trong cuộc sống hiện tại hoặc quá khứ. Vui 
lòng khoanh tròn vào 1 con số thích hợp.

（１）Xin quý vị vui lòng trả lời về cơ sở giáo dục trước khi con em quý vị vào trường �ểu học. 
(Nếu có nhiều cơ sở, hãy trả lời cơ sở cuối cùng mà con em quý vị đã học)

１．Trường mầm non ４．Cơ sở không có giấy phép
２．Nhà trẻ ５．Khác
３．Cơ sở chăm sóc trẻ theo hình thức ６．Không đi đâu cả

liên kết với nhà trẻ, mầm non

（２）Con em quý vị bạn bắt đầu đi cơ sở giáo dục mầm non (trường mầm non hoặc nhà trẻ) 
trước khi đi học từ lúc mấy tuổi?

１．0 tuổi ５．4 tuổi
２．1 tuổi ６．5 tuổi
３．2 tuổi ７．Không đi đâu cả
４．3 tuổi

（３）Con em quý vị lúc 4 tuổi đi cơ sở giáo dục mầm non (trường mầm non hoặc nhà trẻ) trước 
khi đi học trung bình mấy �ếng đồng hồ trong 1 ngày?

１．0 �ếng ５．Từ 8 �ếng đến dưới 10 �ếng
２．Dưới 4 �ếng ６．Từ 10 �ếng đến dưới 12 �ếng
３．Từ 4 �ếng đến dưới 6 �ếng ７．Từ 12 �ếng trở lên
４．Từ 6 �ếng đến dưới 8 �ếng

（４）Tại thời điểm trước khi con em quý vị đi học trường cấp 1, quý vị đọc cho trẻ nghe truyện 
tranh ở mức độ thế nào?

１．Hầu như mỗi ngày ４．1 〜3 ngày một tháng
２．3 〜4 ngày một tuần ５．Hầu như không đọc
３．1 〜2 ngày một tuần

Cách �ếp xúc với con em quý vị

３

３



Hoàn toàn không
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（５）Hiện tại quý vị có làm các điều sau đây với con em mình ở nhà không? Vui lòng khoanh tròn 
vào 1 con số thích hợp cho các câu ①～⑩

① Thông thường (vào ngày phải đi học) quý vị nói 
chuyện với con em mình về những chuyện ở trường ・・・・

② Thông thường (vào ngày phải đi học) quý vị nói 
chuyện với con em mình về việc học ở trường ・・・・・・・・・

③ Thông thường (vào ngày phải đi học) quý vị nói chuyện
với con em mình về chuyện học hành trong tương lai ・・

④ Thông thường (vào ngày phải đi học) quý vị nóichuyện
với con em mình về những chuyện ngoài xã hội ・・・・・・・

⑤ Quý vị động viên, khuyến khích con em mình học tập 
theo kế hoạch ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑥ Quý vị khuyên con em mình đọc sách báo
（Bao gồm sách, tạp chí, báo, sách điện tử） ・・・・・・・・・・・

⑦ Quý vị mắng con em mình khi trẻ làm sai ・・・・・・・・・・・・

⑧ Quý vị cố gắng tạo cho con em mình tự �n bằng
cách khen ngợi trẻ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑨ Quý vị nhắc con em mình tuân theo các quy tắc và lời
hứa về cách sử dụng điện thoại di động hay điện thoại 
thông minh ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑩ Quý vị giới hạn thời gian chơi trò chơi điện tử cho con
em mình (bao gồm trò chơi máy �nh, trò chơi di động, 
trò chơi sử dụng điện thoại di động hay điện thoại 
thông minh) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（６）Quý vị hãy nhìn lại một năm qua và cho biết những việc sau đây có mức độ thế nào? Vui 
lòng khoanh tròn vào 1 con số thích hợp cho các câu ①～④

① Quý vị đã đưa con em đến thư viện ・・・・・・・・・・・・・

② Quý vị đã đưa con em đến viện bảo tàng hoặc bảo 
tàng nghệ thuật ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

③ Quý vị đã đưa con em đến buổi ca nhạc hoặc hòa  
nhạc cổ điển ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

④ Quý vị đã đưa con em đi du lịch ・・・・・・・・・・・・・・・・

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

Luôn
luôn 

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

Th ỉ nh
tho ảng

Í t khiTh ư ờ ng

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

Từ 1 lần trở lên
trong 1 tháng 

2-3 tháng
một lần 

Nữa năm
một lần

Mỗi năm
một lần

Quý vị không
thực hiện

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

５

５

５

５―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４ ―――

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

５

５

５

５

５

５

５

５

５

５―――
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Các câu hỏi liên quan đến suy nghĩ về giáo dục con em của mình

（１）Quý vị mong muốn con em mình học đến cấp độ nào? Vui lòng chọn câu trả lời gần nhất với 
suy nghĩ hiện tại của quý vị và khoanh tròn vào con số.

１．Đến trung học cơ sở cấp 2
２．Đến trung học
３．Đến trường chuyên môn (trường học sau khi tốt nghiệp trung học)
４．Đến trung học chuyên nghiệp, cao đẳng
５．Đến đại học
６．Đến cao học
７．Khác

（２）Trong tương lai, quý vị có muốn con em mình đi du học không (bao gồm việc chuyển �ếp đến 
trường học ở nước ngoài)? Vui lòng chọn câu trả lời gần nhất với suy nghĩ hiện tại của quý vị 
và khoanh tròn vào con số.

１．Nghĩ như vậy
２．Có lẽ nghĩ như vậy
３．Có lẽ không nghĩ như vậy
４．Không nghĩ như vậy

（３）Quý vị nghĩ như thế nào về những điều sau đây? Vui lòng khoanh tròn vào 1 con số thích 
hợp cho các câu ① và ②.

① Quý vị không quan tâm nhiều về việc con em mình đạt

thành �ch cao nếu trẻ thích sinh hoạt ở trường học ・・・・・・・

② Quý vị muốn con em mình có nền tảng giáo dục càng 

cao càng tốt ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Các suy nghĩ về giáo dục con em

４

４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

Chính xác Có lẽ
chính xác

Có lẽ không
chính xác 

Không
chính xác 
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（４）Chi �êu trung bình mỗi tháng cho việc giáo dục ngoài nhà trường (trường bổ túc luyện thi 
hay học thêm năng khiếu) đối với một trẻ thuộc đối tượng khảo sát trong bảng câu hỏi này 
là bao nhiêu? Vui lòng khoanh tròn vào 1 con số thích hợp.

１．Hoàn toàn không có chi �êu nào ５．Từ 20.000 yên đến dưới 30.000 yên
２．Dưới 5000 yên ６．Từ 30.000 yên đến dưới 50.000 yên
３．Từ 5.000 yên đến dưới 10.000 yên ７．Từ 50.000 yên trở lên
４．Từ 10.000 yên đến dưới 20.000 yên

（５）Con em quý vị có đang học với sự giúp đỡ, hỗ trợ học tập miễn phí do chính quyền địa phương 
hay các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp không?

１．Có ２．Không
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（６）Quý vị vui lòng khoanh tròn vào 1 con số thích hợp cho việc học thêm năng khiếu mà con em 
mình tham gia định kỳ ở các thời điểm từ ① đến ③ bao gồm hình thức học online.

Không học gì cả

Trường bổ
túc tư

thục (Trường tư
thục để

học bổ
túc, luyện thi)

Lớp �ếng Anh, hội thoại �ếng Anh 

Thư
pháp, luyện tập chữ, �nh số

bằng bàn �nh

Học với gia sư

Đào tạo từ
xa, phụ

đạo từ
xa 

Thể
thao (bơi lội, bóng đá, khiêu vũ, karate, thể

dục dụng cụ, v.v...)

N
ghệ

thuật (âm
 nhạc, nhạc cụ, tranh vẽ, thủ

công, m
úa ba lê, cắm

 
hoa / trà đạo, v.v...)

①：Trước khi vào �ểu học ⇒ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

②：Từ lúc là học sinh �ểu học lớp
4 đến lớp 6 ⇒

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

③：Từ lúc là học sinh phổ thông 
cơ sở lớp 9  (hiện tại) ⇒

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
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Về trường học mà con em quý vị theo học và khu vực sinh sống

Các câu hỏi liên quan đến trường học mà con em quý vị theo học và khu vực sống. Vui lòng 
khoanh tròn vào 1 con số thích hợp.

（１）Quý vị biết tên bạn học của con em mình khoảng bao nhiêu người?

１．Không có ai
２．Từ 1 đến 10 người

３．Từ 11 đến 20 người
４．Từ 21 người trở lên

（２）Ở trường học của con em mình, có bao nhiêu giáo viên hoặc nhân viên có thể trao đổi về
con em của quý vị?

１．Không có ai
２．Từ 1 đến 2 người

３．Từ 3 đến 4 người
４．Từ 5 người trở lên

（３）Ở trường học của con em mình, có bao nhiêu phụ huynh mà quý vị có thể nói chuyện trao 
đổi thoải mái?

１．Không có ai
２．Từ 1 đến 5 người

３．Từ 6 đến 10 người
４．Từ 11 người trở lên

（４）Ở khu vực mà quý vị đang sống, có bao nhiêu bạn bè hoặc người quen có thể trò chuyện về 
con em của quý vị? (Không bao gồm phụ huynh ở trường học mà con em quý vị theo học.)

１．Không có ai
２．Từ 1 đến 5 người

３．Từ 6 đến 10 người
４．Từ 11 người trở lên

５

５
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（５）Quý vị hãy nhìn lại một năm qua và cho biết mình đã tự làm những việc sau đây ở mức độ
như thế nào? Hãy khoanh tròn vào câu trả lời gần nhất.

① Đã đến trường xem giờ học của con em mình ・・・・・・・・・・・・・

② Đã tham gia vào các sự kiện của trường (như hội thi thể

thao hay các buổi hòa nhạc) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

③ Đã tham gia vào các hoạt động PTA (hội phụ huynh học sinh)

với tư cách là một cán bộ hoặc thành viên ủy ban ・・・・・・・・・・

④ Đã tham gia các hoạt động �nh nguyện của cấp học, của trường 

(đọc truyện, chấm bài, hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa, v.v...)

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

Thỉnh
thoảng

Không
nhiều lắm

Hoàn
toàn khôngLuôn luôn
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Về quý vị phụ huynh

Các câu hỏi liên quan đến quý vị phụ huynh. Hãy khoanh tròn vào 1 con số thích hợp.

（１）Quý vị thường làm những việc sau ở nhà với mức độ thế nào trong một tuần?

① Xem các chương trình �n tức trên TV ・・・・・・・・・・・・・・・・・

② Đọc sách (Bao gồm sách, tạp chí và sách điện tử.) ・・・・・・・

③ Đọc báo ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

④ Sử dụng máy vi �nh hoặc máy �nh bảng ・・・・・・・・・・・・・・

（２）Trong nhà của quý vị có những vật dụng sau đây không?

① Điện thoại di động, điện thoại thông minh dành cho trẻ em １．Có ２．Không

② Máy vi �nh hoặc máy �nh bảng dành cho trẻ em １．Có ２．Không

③ Phòng trẻ em １．Có ２．Không

④ Bàn học cho trẻ １．Có ２．Không

⑤ Máy trò chơi điện tử １．Có ２．Không

⑥ Máy vi �nh hoặc máy �nh bảng dùng cho các thành viên trong gia đình １．Có ２．Không

⑦ Internet １．Có ２．Không

⑧ Đàn piano １．Có ２．Không

⑨ Báo mua định kỳ (bao gồm cả báo điện tử) １．Có ２．Không

➉ Máy rửa chén (Loại máy rửa chén tự động) １．Có ２．Không

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

６

６

2〜3 ngày
một tuần

1〜2 ngày
một tuần

Hầu
như không 

Hầu như 
mỗi ngày
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（３）Trong nhà quý vị có khoảng bao nhiêu quyển sách? Lấy ước �nh có khoảng 40 quyển sách 
trên một mét của kệ sách. (Không bao gồm sách điện tử, tạp chí, báo và sách dành cho trẻ
em.)

１．0 ～ 10 quyển ４．101 ～ 200 quyển
２．11 ～ 25 quyển ５．201 ～ 500 quyển
３．26 ～ 100 quyển ６．Hơn 501 quyển

（４）Trong nhà quý vị có khoảng bao nhiêu quyển sách dành cho trẻ em? (Không bao gồm sách 
điện tử, tạp chí và báo.)

１．0 ～ 10 quyển ４．51 ～ 100 quyển
２．11 ～ 25 quyển ５．Hơn 101 quyển
３．26 ～ 50 quyển

Về gia đình quý vị phụ huynh

７

７

Cuối cùng là các câu hỏi liên quan đến gia đình của quý vị. Hãy khoanh tròn vào 1 con số
thích hợp.

（１）Xin vui lòng cho biết tuổi bố của con em quý vị (hoặc người thay thế bố).
(Trường hợp không có, quý vị không cần trả lời.)

１．Từ 24 tuổi trở xuống ５．40 ～ 44 tuổi
２．25 ～ 29 tuổi ６．45 ～ 49 tuổi
３．30 ～ 34 tuổi ７．50 ～ 59 tuổi
４．35 ～ 39 tuổi ８．Từ 60 tuổi trở lên

（２）Xin vui lòng cho biết tuổi mẹ của con em quý vị (hoặc người thay thế mẹ).
(Trường hợp không có, quý vị không cần trả lời.)

１．Từ 24 tuổi trở xuống ５．40 ～ 44 tuổi
２．25 ～ 29 tuổi ６．45 ～ 49 tuổi
３．30 ～ 34 tuổi ７．50 ～ 59 tuổi
４．35 ～ 39 tuổi ８．Từ 60 tuổi trở lên
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（３）Xin vui lòng cho biết nghề nghiệp hiện tại của bố của con em quý vị (hoặc người thay thế
bố).(Trường hợp không có, quý vị không cần trả lời.)

１．Nhân viên toàn thời gian
２．Nhân viên bán thời gian
３．Tự kinh doanh, phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình
４．Làm thêm bán thời gian
５．Không có việc làm
６．Khác

（４）Công việc chính hiện tại của bố của con em quý vị (hoặc người thay thế bố) là gì?
(Trường hợp không có hoặc đã trả lời 「5．Không có việc làm」ở câu số （3）, quý vị không cần 
trả lời.)

１．Công việc quản lý
２．Công việc chuyên môn kỹ thuật
３．Công việc văn phòng
４．Công việc bán hàng
５．Công việc dịch vụ
６．Công tác bảo vệ
７．Công việc nông lâm, thủy sản
８．Công việc quy trình sản xuất
９．Công việc vận chuyển, điều khiển máy móc
１０．Công tác xây dựng, khai thác
１１．Công việc bốc dỡ hàng, vệ sinh, đóng gói
１２．Khác
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（５）Số người làm việc ở công ty hoặc tổ chức cùng với bố của con em quý vị (hoặc người thay 
thế bố) là bao nhiêu người? Hãy trả lời theo nơi làm việc gần gũi, toàn thể tổ chức hoặc công 
ty. Bao gồm tất cả những người làm việc, chẳng hạn như bố (hoặc người thay thế bố), nhân 
viên gia đình và nhân viên bán thời gian, v.v... Trường hợp được trả lương bởi một cơ quan 
chính phủ hoặc chính quyền địa phương (chẳng hạn như giáo viên tại trường công hoặc lính 
cứu hỏa, v.v...), hãy khoanh tròn văn phòng chính phủ. Tuy nhiên, công ty không phải là một 
cơ quan chính phủ.

(Trường hợp không có hoặc đã trả lời 「5．Không có việc làm」ở câu số （3）, quý vị không cần 
trả lời.)

１．1 người ７．300 ～ 499 người
２．2 ～ 4 người ８．500 ～ 999 người
３．5 ～ 9 người ９．1.000 ～ 1.999 người
４．10 ～ 29 người １０．2.000 ～ 9.999 người
５．30 ～ 99 người １１．Từ 10.000 trở lên
６．100 ～ 299 người １２．Văn phòng chính phủ

（６）Xin vui lòng cho biết nghề nghiệp hiện tại của mẹ của con em quý vị (hoặc người thay thế
mẹ).(Trường hợp không có, quý vị không cần trả lời.)

１．Nhân viên toàn thời gian
２．Nhân viên bán thời gian
３．Tự kinh doanh, phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình
４．Làm thêm bán thời gian
５．Không có việc làm
６．Khác



18

（７）Công việc chính hiện tại của mẹ của con em quý vị (hoặc người thay thế mẹ) là gì?
(Trường hợp không có hoặc đã trả lời 「5．Không có việc làm」ở câu số （６）, quý vị không 
cần trả lời.)

１．Công việc quản lý
２．Công việc chuyên môn kỹ thuật
３．Công việc văn phòng
４．Công việc bán hàng
５．Công việc dịch vụ
６．Công tác bảo vệ
７．Công việc nông lâm, thủy sản
８．Công việc quy trình sản xuất
９．Công việc vận chuyển, điều khiển máy móc
１０．Công tác xây dựng, khai thác
１１．Công việc bốc dỡ hàng, vệ sinh, đóng gói
１２．Khác

（８）Số người làm việc ở công ty hoặc tổ chức cùng với mẹ của con em quý vị (hoặc người thay 
thế mẹ) là bao nhiêu người? Hãy trả lời theo nơi làm việc gần gũi, toàn thể tổ chức hoặc 
công ty. Bao gồm tất cả những người làm việc, chẳng hạn như mẹ (hoặc người thay thế mẹ), 
nhân viên gia đình và nhân viên bán thời gian, v.v... Trường hợp được trả lương bởi một cơ
quan chính phủ hoặc chính quyền địa phương (chẳng hạn như giáo viên tại trường công 
hoặc lính cứu hỏa, v.v...), hãy khoanh tròn văn phòng chính phủ. Tuy nhiên, Công ty không 
phải là một cơ quan chính phủ.

(Trường hợp không có hoặc đã trả lời 「5．Không có việc làm」ở câu số （６）, quý vị không 
cần trả lời.)

１．1 người ７．300 ～ 499 người
２．2 ～ 4 người ８．500 ～ 999 người
３．5 ～ 9 người ９．1.000 ～ 1.999 người
４．10 ～ 29 người １０．2.000 ～ 9.999 người
５．30 ～ 99 người １１．Từ 10.000 trở lên
６．100 ～ 299 người １２．Văn phòng chính phủ
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（９）Thu nhập hộ gia đình của quý vị tương ứng với khoản thu nhập nào sau đây (thu nhập hàng 
năm đã bao gồm thuế)?

１．Dưới 1.000.000 yên ８．Từ 7.000.000 yên đến dưới 8.000.000 yên
２．Từ 1.000.000 yên đến dưới 2.000.000 yên ９．Từ 8.000.000 yên đến dưới 9.000.000 yên
３．Từ 2.000.000 yên đến dưới 3.000.000 yên １０．Từ 9.000.000 yên đến dưới 10.000.000 yên
４．Từ 3.000.000 yên đến dưới 4.000.000 yên １１．Từ 10.000.000 yên đến dưới 12.000.000 yên
５．Từ 4.000.000 yên đến dưới 5.000.000 yên １２．Từ 12.000.000 yên đến dưới 15.000.000 yên
６．Từ 5.000.000 yên đến dưới 6.000.000 yên １３．Từ 15.000.000 yên trở lên
７．Từ 6.000.000 yên đến dưới 7.000.000 yên

（１０）Xin quý vị vui lòng cho biết trình độ văn hóa cuối cùng của bố của con em quý vị (hoặc 
người thay thế bố).

１．Tiểu học, trung học cơ sở ６．Trường chuyên môn
２．Trung học ７．Đại học
３．Khóa trung học của trường dạy nghề ８．Cao học
４．Cao đẳng ９．Khác
５．Trường trung học chuyên nghiệp

（１１）Xin quý vị vui lòng cho biết trình độ văn hóa cuối cùng của mẹ của con em quý vị (hoặc 
người thay thế mẹ).

１．Tiểu học, trung học cơ sở ６．Trường chuyên môn
２．Trung học ７．Đại học
３．Khóa trung học của trường dạy nghề ８．Cao học
４．Cao đẳng ９．Khác
５．Trường trung học chuyên nghiệp

（１２）Xin quý vị vui lòng cho biết quốc gia mà con em quý vị, bố (hoặc người thay thế bố) và 
mẹ (hoặc người thay thế mẹ) của con em quý vị được sinh ra.

① Con em quý vị １．Nhật Bản ２．Nước ngoài

② Bố của con em quý vị (hoặc người thay thế bố) １．Nhật Bản ２．Nước ngoài

③ Mẹ của con em quý vị (hoặc người thay thế mẹ) １．Nhật Bản ２．Nước ngoài
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Đây là các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa nhà trường, khu vực sinh sống và gia 
đình của quý vị. Hãy khoanh tròn vào 1 con số thích hợp.

（１）Nhà trường có cung cấp các thông �n hữu ích mang �nh định kỳ về sự phát triển của con em 
quý vị không?

１．Thường cung cấp ３．Có lẽ không cung cấp
２．Có lẽ có cung cấp ４．Hoàn toàn không cung cấp

（２）Nhà trường có truyền đạt đến quý vị cách thức làm thế nào để có thể giúp đỡ cho con em 
mình tốt trong việc làm bài tập hay đề tài không?

１．Có truyền đạt ３．Có lẽ không truyền đạt
２．Có lẽ có truyền đạt ４．Không truyền đạt

８

Về mối quan hệ giữa nhà trường, khu vực sinh sống và gia đình 
của quý vị phụ huynh

８
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Các câu hỏi về thời kỳ tháng 4 - tháng 5 năm ngoái (năm 2020) (thời kỳ nhiều nhà trường 
nghỉ học tạm thời do sự bùng phát dịch bệnh lây nhiễm do vi-rút Corona gây ra) và khoảng 
thời gian sau đó.

（１）Trong thời gian trường học nghỉ học, quý vị đã thực hiện các việc sau ở mức độ thế nào đối 
với con em mình? Hãy khoanh tròn vào 1 con số thích hợp cho các câu từ ① đến ⑧.

① XGiúp đỡ con em việc học ở trường ・・・・・・・・・・・・・・・・
② Hỏi con em đang học gì ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

③ Giúp đỡ lập thời khóa biểu học tập・・・・・・・・・・・・・・・・・
④ Giúp đỡ để con em có thể sử dụng 

các tài liệu học tập online ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤ Hỏi con em có thể hoàn thành các đề tài của nhà

trường được không・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑥ Giải thích về nội dung học tập mới cho con em ・・・・・・・

⑦ Giúp đỡ con em �m các tài liệu học tập khác với các 
tài liệu của nhà trường ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ――― ２ ――― ３ ――― ４

⑧ Hướng dẫn cho con em về các nội
dung khác với các đề tài của nhà trường ・・・・・・・・・・・・ １ ――― ２ ――― ３ ――― ４

（２）Trong thời gian trường học nghỉ học, đề tài (bài tập) trong một ngày được nhà trường yêu 
cầu với mức độ thời gian như thế nào? Quý vị hãy trả lời đại khái thời gian trung bình trong 

hợp khác nhau tùy thời điểm.

１．Hầu như không có ６．Khoảng 3 �ếng
２．Khoảng 30 phút ７．Khoảng 4 �ếng
３．Khoảng 1 �ếng ８．Khoảng 5 �ếng
４．Khoảng 1 �ếng 30 phút ９．Khoảng 6 �ếng
５．Khoảng 2 �ếng １０．Hơn 6 �ếng

（３）Con em quý vị hiểu nội dung học tập trong kỳ nghỉ học ở mức độ thế nào?

１．Có thể hiểu đầy đủ ３．Có thể không hiểu lắm
２．Đại khái có thể hiểu ４．Hoàn toàn không thể hiểu

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

Nhiều
lần 

1 ～2
lần mỗi  

tuần

Mỗi ngày
hoặc hầu như

m ỗi ngày

Hoàn toàn
không

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

１ ――― ２ ――― ３ ――― ４

Những ảnh hưởng của dịch bệnh lây nhiễm do vi-rút Corona gây ra

９

９

trường 
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（４）Câu hỏi về sự đối ứng của giáo viên đối với các bài tập mà con em quý vị đã nộp trong thời 
gian trường học nghỉ học.
Sự phản hồi（chấm điểm, giải thích, phê bình, v.v...）từ giáo viên như thế nào so với mọi khi?

１．Xem rất cẩn thận so với mọi khi
２．Cũng xem cẩn thận so với mọi khi
３．Không xem cẩn thận lắm so với mọi khi
４．Hoàn toàn không xem cẩn thận so với mọi khi

（５）Sau kỳ nghỉ bởi dịch bệnh lây nhiễm do vi-rút Corona gây ra, mối quan tâm của quý vị đối 
với môi trường giáo dục ở trường học mà con em quý vị đến học có cao hay không?

１．Cao ３．Có lẽ thấp
２．Có lẽ cao ４．Thấp

（６）Sau kỳ nghỉ bởi dịch bệnh lây nhiễm do vi-rút Corona gây ra, quý vị có cho con em mình đi 
học ở trường bổ túc hay học thêm năng khiếu mới không?

１．Cho đi học ở trường bổ túc mới
２．Cho học thêm năng khiếu mới
３．Cho học cả hai (trường bổ túc và học năng khiếu)
４．Không cho đi học thêm ở trường mới nào
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（７）Bởi sự lan tràn dịch bệnh lây nhiễm do vi-rút Corona gây ra, sự trao đổi liên lạc của quý vị
phụ huynh và các giáo viên nhà trường có tăng lên hay không?

１．Có tăng lên ３．Có lẽ giảm xuống
２．Có lẽ có tăng lên ４．Có giảm xuống

Các câu hỏi được kết thúc ở đây. Xin chân thành cảm ơn sự hợp 
tác của quý vị.

Quý vị vui lòng bỏ bảng câu hỏi khảo sát này vào trong phong bì 
gửi kèm theo, đóng phong bì lại và nộp lại cho trường học trước 

kỳ hạn. (Quý vị có thể đưa cho con em quý vị nộp lại cho 
trường)
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Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ
"Trung tâm giải đáp cuộc khảo sát ý kiến phụ huynh."

Trung tâm giải đáp cuộc khảo sát ý kiến phụ huynh

０３-６２２１-２９５８
Thời gian tiếp nhận: Ngày thường từ 9:00 đến 18:00

（Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ）

 Kỳ hạn �ếp nhận: Từ ngày 1 tháng 6（Thứ ba）đến ngày 17 
tháng 6（Thứ sáu）

Quý vị không thể sử dụng điện thoại IP (điện thoại Internet) 
cho cuộc gọi điện này. Xin quý vị vui lòng sử dụng điện thoại 
thông thường. Quý vị cũng có thể dùng điện thoại di động.

 Trung tâm giải đáp chỉ trả lời bằng �ếng Nhật.
 Thông �n mà trung tâm giải đáp thu thập được sẽ không sử

dụng cho mục đích khác.

※ Đối với những quý vị gặp khó khăn trong việc hỏi bằng điện thoại chẳng hạn những 
quý vị bị khuyết tật khiếm thính, quý vị có thể trao đổi bằng email. Nơi giải đáp bằng 
email, xin quý vị vui lòng hãy hỏi trường học.


