Befragung für Eltern/Erziehungsberechtigte
Schulname
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte,
die Schule Ihres Kindes wird in diesen Wochen von der Schulinspektion besucht.
Die Schulinspektion hat den Auftrag, den einzelnen Schulen dabei zu helfen, ihre Qualität noch weiter zu
verbessern. Ihr Ziel ist es daher, die Stärken und Schwächen der Schule zu erkennen und die Schule durch
diesen Blick von außen bei ihrer weiteren Entwicklung zu unterstützen.


Ihre Meinung als Eltern ist uns dabei wichtig. Wir möchten Sie bitten, die Qualitätsentwicklung an der
Schule Ihres Kindes zu unterstützen, indem Sie an unserer Befragung teilnehmen. Der Fragebogen ist
sehr kurz. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig.



Für die Befragung steht Ihnen der Zeitraum von
Dienstag, 1. Januar 2019 bis Dienstag, 15. Januar 2019 zur Verfügung.
Bitte denken Sie daran, dass der Bogen am letzten Tag der Befragung wieder in der Schule sein muss,
damit ihn die Inspektion abholen kann.



Die Vorschriften des Datenschutzes werden bei der Durchführung und Auswertung der Befragung
selbstverständlich eingehalten. Alle Angaben in diesem Fragebogen erfolgen anonym. Falls Sie
mehrere Kinder an der Schule haben, füllen Sie bitte den Fragebogen für das älteste Kind aus.



Ziel dieser Befragung ist es, Ihre persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen zu sammeln. Es gibt
daher keine richtigen oder falschen Antworten. Bitte füllen Sie die Felder so vollständig wie möglich
aus. Falls Sie auf eine der Fragen keine eindeutige Antwort wissen, kreuzen Sie bitte den Punkt an, der
Ihrer Meinung nach am ehesten zutrifft. Wenn Sie gar nicht wissen, was Sie ankreuzen können, lassen
Sie die Frage einfach aus. Bei weiteren Fragen können Sie sich an unser Postfach
umfrage@ifbq.hamburg.de wenden. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Schulinspektion Hamburg
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Bảng khảo sát dành cho Bậc Phụ Huynh/Vị Giám Hộ
Schulname

Kính thưa Quý Vị Phụ Huynh/Quý Giám Hộ
Trong thời gian này, Ban Thanh Tra Trường Học sẽ tiến hành việc kiểm tra trường học của con em Quý Vị.
Ban Thanh Tra có nhiệm vụ hỗ trợ, tìm hiểu khả năng, điểm mạnh và điểm yếu của từng nhà trường , nhằm
mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục của các trường.


Mọi ý kiến của Quý Vị đều được chúng tôi được ghi nhận và quan tâm. Mong Quý Vị hiểu cho mục đích
của việc điều tra này và hợp tác trả lời bảng khảo sát của chúng tôi. Bảng khảo sát kèm theo rất ngắn.
Việc tham gia vào chương trình khảo sát này là hoàn toàn tự nguyện



Quý Vị có khoảng thời gian sau đây để trả lời các câu hỏi :
01/01/2019 - 15/01/2019
Xin Quý Vị nộp cho nhà trường đúng thời hạn quy định, để nhà trường còn kịp giao lại cho chúng tôi.



Chúng tôi làm việc tuân thủ quy tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Xin Quý Vị ẩn danh không ghi tên vào bảng
khảo sát. Trong trường hợp Quý Vị có nhiều con em cùng học chung một trường, xin vui lòng trả lời
các câu hỏi cho người con đang theo học lớp trên.



Mục đích của chương trình khảo sát này là tham khảo quan điểm và cảm nhận của Quý Vị. Bởi vậy
không có câu trả lời nào là đúng hoặc sai, xin Quý Vị cứ thành thật trả lời trọn vẹn. Nếu Quý Vị đắn đo
không biết nên phải trả lời ra sao, thì xin đánh dấu vào nơi mà Quý Vị cảm thấy tương đối đúng nhất..
Nếu như Quý Vị hoàn toàn không biết câu trả lời, thì xin bỏ qua câu hỏi này. Nếu có điều gì chưa rõ về
bảng khảo sát này, vui lòng liên hệ đến địa chỉ umfrage@ifbq.hamburg.de, chúng tôi sẽ liên lạc với
Quý Vị.

Chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý Vị.
Kính thư,
Ban Thanh Tra Trường Học Hamburg
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 Fragebogen für Eltern / Erziehungsberechtigte
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Informationen zum Unterricht Ihres Kindes
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.

Ich fühle mich durch die Schule gut informiert ...

(beispielsweise durch Elternabende oder Lernentwicklungsgespräche)

trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

01 

über Ziele und Inhalte des Unterrichts meines Kindes.









02 

über den Leistungsstand meines Kindes.









03 

darüber, was mein Kind tun muss, um sich in einzelnen
Fächern zu verbessern.









Eindrücke zum sozialen Miteinander in der Schule
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

04 

Die Pädagoginnen und Pädagogen gehen respektvoll mit den
Schülerinnen und Schülern um.









05 

Die Schülerinnen und Schüler gehen respektvoll miteinander
um.









06 

Es werden Regeln für das soziale Miteinander vermittelt.









07 

Es gibt Angebote, um Gewalt zu verhindern.
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 Bảng khảo sát dành cho Bậc Phụ Huynh/Vị Giám Hộ

Version 7  September 2019

Thông tin về việc học tập của con em Quý Vị
Mỗi hàng xin chỉ đánh dấu một ô.

Tôi cảm thấy nhà trường báo cáo đầy đủ thông tin cần
thiết ...
(ví dụ như qua những buổi họp phụ huynh hay những buổi trao đổi về
thành tích học tập)

Không đúng

không hẳn
vậy

gần như
vậy

đúng vậy

--

-

+

++

01 

về mục tiêu và nội dung học tập của con tôi.









02 

về trình độ học lực của con tôi.









03 

về những điều con tôi cần thực hiện để tiến bộ hơn trong
từng môn học.









Cảm nhận về cách ứng xử của các thành viên trong nhà trường
Mỗi hàng xin chỉ đánh dấu một ô.
Không đúng

không hẳn
vậy

gần như
vậy

đúng vậy

--

-

+

++

04 

Các giáo viên cư xử với học sinh một cách tôn trọng.









05 

Các em học sinh cư xử tôn trọng lẫn nhau.









06 

Trường học dạy những quy tắc tương tác xã hội.









07 

Nhà trường có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình
trạng bạo lực học đường.
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Unterstützung und Förderung Ihres Kindes
Im Folgenden geht es um die Unterstützung der individuellen Entwicklung Ihres Kindes durch die Schule.
Bitte denken Sie bei den folgenden Fragen zum Beispiel auch an Lernentwicklungsgespräche,
Rückmeldungen aus Klassenarbeiten, Elternabende oder Elternsprechtage.
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

08 

Mein Kind erhält im Unterricht Aufgaben, die gut zu seinem
Lernstand passen.









09 

Mein Kind bekommt die notwendige Förderung, um die
jeweiligen Lerninhalte verstehen und bearbeiten zu können.









10 

Meinem Kind werden seine Stärken und Schwächen
zurückgemeldet.









11 

Mein Kind erhält in den unterschiedlichen Fächern konkrete
Hinweise, wie es sich weiterentwickeln kann.









12 

Lernschwierigkeiten werden mit meinem Kind besprochen.









13 

Die mit meinem Kind verabredeten Lernziele passen zu
seinem Leistungs- und Entwicklungsstand.









14 

Mein Kind wird bei der Umsetzung der verabredeten
Lernziele unterstützt.
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Hỗ trợ và khuyến khích con em Quý Vị
Các câu sau đây đề cập đến việc nhà trường hỗ trợ sự phát triển cá nhân con em Quý Vị.
Khi trả lời các câu hỏi sau đây, xin Quý Vị lưu ý đến các tổ chức của nhà trường , ví dụ như những buổi
trao đổi về thành tích học tập, những thành tích biểu hiện qua các bài kiểm tra, những buổi họp phụ
huynh hoặc những buổi nói chuyện riêng với các giáo viên.
Mỗi hàng xin chỉ đánh dấu một ô.
Không đúng

không hẳn
vậy

gần như
vậy

đúng vậy

--

-

+

++

08 

Trong giờ học, con tôi nhận được những bài tập thích hợp
với khả năng và trình độ.









09 

Con tôi nhận được những hỗ trợ cần thiết để hiểu và học
tập các nội dung bài tập.









10 

Con tôi được chỉ bảo những điểm mạnh và điểm yếu của
chính mình.









11 

Con tôi được hướng dẫn cụ thể để phát huy khả năng trong
từng môn học.









12 

Những khó khăn học tập được nêu ra và bàn thảo với con
tôi.









13 

Các mục tiêu học tập được xác định phù hợp với trình độ
học vấn và phát triển của con tôi.









14 

Con tôi được hỗ trợ để đạt những mục tiêu đã được xác
định.
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Teilnahme am Ganztag
15 

Nimmt Ihr Kind am Ganztagsangebot der Schule teil?
Ja



Nein [Bitte weiter mit Frage 22!]



Organisation des Ganztags
Bitte beantworten Sie die Fragen nur, wenn Ihr Kind am Ganztag teilnimmt.
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

16 

Der Ganztagsbetrieb an der Schule ist gut organisiert.









17 

Der Tagesablauf im Ganztagsbetrieb ist abwechslungsreich.









18 

Der Tagesablauf im Ganztagsbetrieb ist zeitlich sinnvoll
gestaltet.









19 

Über das Angebot des Ganztags wurden wir als Eltern vorab
gut informiert.









20 

Es gibt einheitliche Regeln für das soziale Miteinander am
Vormittag und Nachmittag.









21 

Es findet ein Austausch zwischen den Pädagoginnen und
Pädagogen des Ganztagsangebots und des Unterrichts statt.
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Tham gia vào các chương trình học cả ngày
15 

Con em Quý Vị có tham gia vào các chương trình học cả
ngày không?
có



Không [Xin tiếp tục với câu hỏi số 22!]



Cách tổ chức của trường học cả ngày
Câu hỏi này chỉ dành riêng cho Quý Phụ Huynh có con em tham gia vào các chương trình học
cả ngày.
Mỗi hàng xin chỉ đánh dấu một ô.
Không đúng

--

không
hẳn vậy

gần như
vậy

đúng vậy

+

++

-

16 

Các chương trình của trường học cả ngày được tổ chức tốt.









17 

Các sinh hoạt tại trường học cả ngày được diễn ra một cách
đa dạng.









18 

Các sinh hoạt tại trường học cả ngày bổ ích và có ý nghĩa.









19 

Đầu năm học, Phụ Huynh chúng tôi có được đầy đủ thông
tin về các chương trình của trường học cả ngày.









20 

Buổi học sáng và buổi chiều đều có những quy tắc tương
tác xã hội như nhau.









21 

Các giáo viên dạy học vào buổi sáng và các giáo dục viên
hướng dẫn các chương trình vào buổi chiều luôn trao đổi
thông tin cho nhau.
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Ihre Einbindung in die Schule Ihres Kindes
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

22 

An der Schule meines Kindes fühle ich mich willkommen.









23 

Es gibt an der Schule viele Bereiche, in denen sich Eltern
aktiv beteiligen können.









24 

Wir Eltern werden regelmäßig nach
Verbesserungsvorschlägen für die Schule gefragt.









25 

Ich habe den Eindruck, dass Eltern gewürdigt werden, wenn
sie sich engagieren.









26 

Die Schule bemüht sich, möglichst viele organisatorische
Fragen mit den Eltern abzustimmen.









27 

Ich kann mit der Klassenleitung sprechen, wenn ich ein
Anliegen oder Fragen habe.









28 

Ich kann mich an die Schulleitung wenden, wenn ich ein
Anliegen oder Fragen habe.









29 

An der Schule weiß ich, an wen ich mich wenden kann, wenn
ich ein Anliegen oder Fragen habe.









Informationen über die Schulentwicklung
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.

Die Schule informiert mich regelmäßig ...

(bspw. auf Elternabenden, an Elternsprechtagen, durch
Informationsveranstaltungen oder Broschüren)

trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

30 

über die schulische Arbeit (bspw. Projekte, Schwerpunkte
der schulischen Arbeit, besondere Bildungsangebote).









31 

über aktuelle Entwicklungen und Pläne der Schule.









32 

über meine Möglichkeiten, mich an der Schulentwicklung zu
beteiligen.
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Sự mời gọi Quý Vị tham gia vào các sự kiện của nhà trường
Mỗi hàng xin chỉ đánh dấu một ô.
Không đúng

--

không hẳn
vậy

gần như
vậy

đúng vậy

+

++

-

22 

Tôi cảm thấy nhà trường hoan nghênh và chào đón tôi.









23 

Các phụ huynh có cơ hội tham gia tích cực vào nhiều lĩnh
vực của trường.









24 

Nhà trường thường xuyên tham khảo ý kiến phụ huynh
chúng tôi cho các đề xuất để cải thiện trường.









25 

Tôi cảm thấy, việc phụ huynh tích cực tham gia vào các sự
kiện trường được nhà trường khuyến khích và đánh giá cao.









26 

Nhà trường cố gắng hợp tác và phối hợp nhiều với các phụ
huynh.









27 

Khi có thắc mắc hoặc nghi vấn tôi đều có thể đến trao đổi
với giáo viên chủ nhiệm.









28 

Khi có thắc mắc hoặc nghi vấn tôi đều có thể đến tham
khảo ý kiến của hiệu trưởng trường.









29 

Tại nhà trường này , khi có thắc mắc hoặc nghi vấn tôi biết
nên hỏi ai.









Thông tin về sự phát triển của nhà trường
Mỗi hàng xin chỉ đánh dấu một ô.

Nhà trường thường xuyên cung cấp cho tôi những thông
tin ... (ví dụ như qua những buổi họp phụ huynh, những buổi nói chuyện
riêng với các giáo viên, những buổi thông tin hoặc tài liệu)

Không đúng

không
hẳn vậy

gần như
vậy

đúng vậy

--

-

+

++

30 

về việc học tập và các sự kiện tại trường (ví dụ như các dự
án, tiêu điểm học tập, chương trình giáo dục đặc biệt









31 

về sự phát triển và những kế hoạch hiện nay của nhà
trường.









32 

về các cơ hội cho phụ huynh tham gia vào sự phát triển của
nhà trường.
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Generelle Zufriedenheit und Verbundenheit mit der Schule
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

33 

Ich stehe voll und ganz hinter dem Konzept der Schule, die
mein Kind besucht.









34 

Freundinnen und Freunden gegenüber lobe ich die Schule
meines Kindes als besonders gute Schule.









35 

Ich bin ausgesprochen froh, dass mein Kind gerade diese
Schule besucht.









36 

Ich bin insgesamt mit der Schule meines Kindes zufrieden.









Berufliche Orientierung
Bitte beantworten Sie die Fragen nur, wenn Ihr Kind die Klassenstufe 10 oder höher besucht.
Bitte kreuzen Sie je Zeile nur ein Kästchen an.
trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
voll zu

--

-

+

++

37 

Mein Kind wird passgenau über ein Angebot an
Ausbildungen und Berufen informiert.









38 

Zur Unterstützung der Beruflichen Orientierung erhält mein
Kind regelmäßig eine Rückmeldung zu seinen Interessen und
Fähigkeiten.









39 

Mein Kind wird gut auf den Übergang in den Beruf/das
Studium vorbereitet.









Vielen Dank, dass Sie diesen Fragebogen ausgefüllt haben!
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Sự liên kết và hài lòng với nhà trường
Mỗi hàng xin chỉ đánh dấu một ô.
Không đúng

--

không
hẳn vậy

gần như
vậy

đúng vậy

+

++

-

33 

Tôi hoàn toàn ủng hộ tư tưởng và khái niệm của nhà trường
của con tôi.









34 

Tôi thường khoe với bạn bè, trường học của con tôi là một
nhà trường dạy học rất tốt.









35 

Tôi rất mừng, vì con tôi là học sinh của chính nhà trường
này.









36 

Nhìn chung, tôi cảm thấy hài lòng về nhà trường của con
tôi.









Tư vấn chọn ngành ghề cho học sinh
Câu hỏi này chỉ dành riêng cho Quý Phụ Huynh có con em học lớp mười trở lên.
Mỗi hàng xin chỉ đánh dấu một ô.
Không đúng

--

không
hẳn vậy

gần như
vậy

đúng vậy

+

++

-

37 

Con tôi được nhà trường tư vần phù hợp về các ngành nghề
có thể chọn.









38 

Để hỗ trợ việc định hướng nghề nghiệp, con tôi được nhà
trường thường xuyên gửi ý kiến và thông tin phản hồi về sở
thích và khả năng của chính mình.









39 

Con tôi được nhà trường chuẩn bị tốt để bước vào đại học
/giai đoạn học nghề.









Chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý Vị !
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