
Biểu mẫu phản hồi về Chăm sóc của Kaleidoscope Play & Learn 2018 
Thông tin này sẽ giúp chúng tôi biết được những lợi ích của Play &  

Learn và biết được những cách thức để khiến chương trình tốt hơn.   
Sẽ không ai biết danh tính người hoàn tất mẫu này, vì vậy vui lòng cung cấp ý kiến thành thật của quý vị. 

          Mặt bên                                                        
 

1.  Quý vị mang theo ai đến Play & Learn?  Vui lòng chọn tất cả các câu trả lời phù hợp: 

   Con của tôi    Cháu họ trai hoặc cháu  
họ gái  

   Khác (vui lòng nêu rõ):  
___________________________ 

   Cháu nội hoặc cháu ngoại    Anh, Chị, hoặc Em 

   Con của bạn hoặc con của  
hàng xóm 

   Trẻ mà tôi đang chăm sóc  

2.  Vui lòng đánh dấu vào độ tuổi của những đứa trẻ mà quý vị đưa đến Play & Learn:  

Đứa trẻ 1:  0-11 tháng tuổi  12-23 tháng tuổi  24-35 tháng tuổi  36-47 tháng tuổi  4 tuổi  5 tuổi  Trên 6 tuổi 

Đứa trẻ 2:  0-11 tháng tuổi  12-23 tháng tuổi  24-35 tháng tuổi  36-47 tháng tuổi  4 tuổi  5 tuổi  Trên 6 tuổi 

Đứa trẻ 3:  0-11 tháng tuổi  12-23 tháng tuổi  24-35 tháng tuổi  36-47 tháng tuổi  4 tuổi  5 tuổi  Trên 6 tuổi 

Đứa trẻ 4:  0-11 tháng tuổi  12-23 tháng tuổi  24-35 tháng tuổi  36-47 tháng tuổi  4 tuổi  5 tuổi  Trên 6 tuổi 

Đứa trẻ 5:  0-11 tháng tuổi  12-23 tháng tuổi  24-35 tháng tuổi  36-47 tháng tuổi  4 tuổi  5 tuổi  Trên 6 tuổi 

3.  Quý vị tham dự Play & Learn Group bao nhiêu lần rồi? Vui lòng chọn một.  Phỏng chừng cũng được. 
   1-2 lần (chuyển tới câu số 7)    3-12 lần     13-36 lần    Hơn 36 lần 
 

4. Hãy đánh dấu vào ô mô tả chính xác nhất những nội dung nào sau đây đã thay 
đổi đối với quý vị do việc tham gia vào Play & Learn. 
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hơn 

trước 
rất 
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a. Tôi hiểu rằng trẻ em sẽ phát triển các kỹ năng sẵn sàng cho việc đến trường khi 
chúng chơi đùa. 

   

b. Tôi hiểu vai trò của tôi trong việc giúp trẻ mà tôi chăm sóc có thể sẵn sàng cho 
việc đi nhà trẻ. 

   

c. Tôi hiểu có thể mong đợi được gì với trẻ ở các lứa tuổi khác nhau.    

d. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc có mối quan hệ nuôi nấng với trẻ mà tôi  
chăm sóc. 

   

e. Tôi mô tả những việc chúng tôi làm và thấy cho trẻ mà tôi chăm sóc. 
 

   
f.  Tôi nói về con số, hình dáng và kích cỡ với trẻ mà tôi chăm sóc.   

   
g. Tôi đọc sách, xem sách hoặc kể chuyện cùng trẻ mà tôi chăm sóc. 

 

   
h. Tôi tạo cơ hội cho trẻ mà tôi chăm sóc được học hỏi và thử những điều mới mẻ. 

 

   
i. Tôi khuyến khích trẻ mà tôi chăm sóc cố gắng thử ngay cả khi điều đó có vẻ  

khó khăn. 
 

   

j. Tôi chú ý đến giờ giấc để giúp trẻ mà tôi chăm sóc có thể học tập trong ngày.    
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Khoanh tròn vào đây nếu có bản dịch bằng miệng được cung cấp. 

 
5. Có 2-3 điều nào mà quý vị làm khác đi với tư cách là cha mẹ hoặc người chăm sóc kể từ khi tham gia vào  

Play & Learn? 

 
 
 
 
 
6. Nếu muốn, quý vị có thể cho chúng tôi biết về những kỹ năng mà trẻ đã có được nhờ tham gia vào Play & Learn. 

 

 

 

 

 

Những câu hỏi cuối cùng này sẽ giúp chúng tôi hiểu hơn về những người lớn đến với Play & Learn, và một số câu hỏi 
theo yêu cầu của các nhà tài trợ. Quý vị có thể chọn trả lời tất cả, một vài câu hoặc không trả lời. 

7.  Tôi xác định là:    Phụ nữ   Nam giới   Còn phân vân về giới tính hoặc không rõ giới tính 

8.  Tôi xác định là:  (vui lòng chọn tất cả câu trả lời phù hợp) 

   Người Châu Phi     Người Châu Á     Mỹ Da Đỏ Hoặc Gốc Alaska 
   Người Mỹ Gốc Phi hoặc Người Mỹ 

Da Đen 
   Thuộc Chủng Người Da Trắng 

hoặc Người Da Trắng     Người Đảo Thái Bình Dương 
   Người Ả- Rập, I-Ran hoặc  

Trung Đông  
   Người Tây Ban Nha, Bồ Đào 

Nha hoặc Châu Mỹ La-tinh    Khác: ______________________ 

9.  Những ngôn ngữ nào được những người lớn trong gia đình quý vị thường xuyên sử dụng nhất?   
(Vui lòng chọn một) 

   Tiếng Anh    Tiếng Quảng Đông 
hoặc Tiếng Phổ Thông 

   Tiếng Hàn     Tiếng Somali    có 2 hoặc hơn 2 ngôn ngữ  
được nói ở nhà 

   Tiếng Tây  
Ban Nha 

   Tiếng Việt    Tiếng Nga    Tiếng Amhara    Khác: _________________ 

10.  Thu nhập hàng năm của gia đình quý vị là bao nhiêu?  (Vui lòng chọn một) 

 

k. Tôi nói chuyện với trẻ mà tôi chăm sóc về cảm xúc của chúng. 
 

   
l. Tôi sử dụng các hoạt động hoặc dịch vụ cộng đồng để giúp trẻ mà tôi chăm sóc 

được học hành và khỏe mạnh. 
 

   

m. Tôi nói chuyện hoặc chia sẻ ý kiến về cách chăm sóc trẻ với những người lớn khác. 
 

   
n. Tôi cảm thấy được hỗ trợ trong vai trò là cha mẹ hoặc người chăm sóc trong cộng 

đồng của tôi. 
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Khoanh tròn vào đây nếu có bản dịch bằng miệng được cung cấp. 

  Dưới  $24,600   Từ $24,600 tới $49,200   Từ $49,201 tới $73,800   Hơn $73,800 

11.  Quý vị hoặc cha mẹ/người giám hộ đứa trẻ mà quý vị mang tới Play & Learn là cựu chiến binh hoặc thành viên 
của lực lượng quân đội Hoa Kỳ không? 
  Có    Không 

12.  Quí vị có nhận được tiền trợ cấp từ ____________________________ để trả cho child care? 
  Có    Không 

 

Cảm ơn bạn đã hoàn thành bản khảo sát này! 


