
Нововведення Державні Школи Такома: Батько та Охоронець Запитання! 

______________________________________________________________________ 

Ваш голос має значення! 

Яка школа є правильним для вашої дитини? Які нововведення допоможуть 

поліпшити навчання вашої дитини? Допоможіть нам допомогти своєму учневі. 

Будь ласка, заповніть цю інноваційних програм і шкіл обстеження. Це займе всього 

п'ять хвилин, ваші відповіді повністю конфіденційною. Ваші відповіді на 

опитування допоможе направляти наші рішення про те, як підвищити успішність 

учнів на основі інновацій. Дякуємо за вашу участь. 

Розуміння нововведення 

1.За шкалою від 1 до 5, як зазначено нижче, як би ви оцінили цей район 

інноваційних районі школи? 

1:Не інноваційних взагалі 

2: Трохи інноваційних 

3: Декілька інноваційних 

4: Дуже інноваційний 

5: Один з найбільш інноваційних районів в штаті 

2. Чи знаєте ви про інноваційних програм і школи в даний час яке пропонують 

державних школах Такома? 

Так 
Ні 

3. Якщо так, то про які з них ви чули або читали? (Будь ласка, відзначте всі 

відповідні варіанти) 

Baker Middle School 

Bryant Montessori  

First Creek Middle School  

Geiger Montessori 

International Baccalaureate Program 

Lincoln Center 

Science and Math Institute (SAM) 

Stewart Middle School 

Stafford Elementary 

Tacoma School of the Arts 

Tacoma Virtual Learning 

Twilight Academy 

Інше: 



4. Ваша дитина ніколи не надійшов в одну з цих програм або школи? 

Так 

Ні 

5. Якщо ні, будь ласка, вiдмiтьте все, що підходить:  

Я не міг отримати транспорт для моєї дитини в школу 

Програма була повна / заявки не приймаються 

Програма / школа не доступні для моєї дитини 

Я не знав цих программ 

 Я не був зацікавлений у цих программах 

Інше: 

______________________________________________________________________ 

Види Нововведення Важливо для батьків 

 

6. Поліпшення успішності є головним пріоритетом для державних шкіл Такома, і 

використання нових, інноваційних підходів до успішності учнів є одним із способів 

район планує зробити це пріоритетом. Які нові програми або нововведення Ви 

хотіли б шкільний округ пропонує, щоб допомогти поліпшити навчання вашої 

дитини? Оцініть вибір нижче, для того, з номером 1 вашим першим вибором для 

програми або інновації ви хотіли б бачити району пропозиції: 

Інтернет і дистанційне навчання школи, де моя дитина може навчитися 

самостійно / у своєму власному темпі. 

Школи підкреслюючи конкретні питання, такі як мистецтво чи математики, 

наприклад, SOTA орієнтована на мистецтво і SAMI приділяється науці та 

математики. 

Учитель якість програм спрямовані на досягнення учителем сертифікації та 

навчання, що визначає і вимірює відмінне викладання. 

Стажування / робота на основі навчання, де навчається моя дитина від 

професіоналів за межами школи. 

Розширення годин і / або додаткову допомогу для моєї дитини в суб'єктах, 

де він чи вона затрудняється  

Школа в школі, де учні, батьки і вчителі створюють менше, цілеспрямованої 

школи в рамках існуючої школи. Як приклад можна Лінкольн-центрі- в Лінкольн 

середньої школи, де ця «школа в школі» є продовженого дня підготовчий коледж  

Інше (уточніть) 

 

7. Якщо є інші нововведення або програми, які ви хотіли б бачити в місті 

державних шкіл Такома, запропонуйте їх нижче 

 



Будівля Підтримка інновацій 

 

8. Шкільний округ і шкільна рада в даний час працює над керівними 

принципами, як використовувати інновації для поліпшення успішності учнів. Як ви 

думаєте, що спільнота має брати участь в обговоренні інноваційних програм і 

школив майбутньому? (Позначте все, що підходить): 

Зацікавлені громадяни / суспільні групи повинні мати можливість 

ознайомитися з інноваційними програмами та школами району пропонує 

запропонувати. 

Зацікавлені громадяни / суспільні групи повинні мати можливість внести свій 

внесок в об інноваційних шкіл і програм району пропонує. 

Я не думаю, що зацікавлені громадяни / суспільні групи повинні внести свій 

вклад про інноваційні шкіл і програм, при наявності інноваційних шкіл / програм, 

доступних для всіх дітей. 

Я не думаю, TPS повинні про розвиток і пропонувати інноваційні програми / 

школи 

Інше (уточніть) 

9. Якщо у вас є питання або сумніви з приводу інноваційних програм державних 

шкіл Такома будь ласка, висловити їх нижче: 

______________________________________________________________________ 

Демографія 

 

Щоб допомогти нам проаналізувати відповіді і переконатися, що ми розглядаємо 

поєднання зацікавлених громадян та громадських груп обслуговуються державних 

шкіл, Такома ми просимо вас надати базову інформацію о себе / Вашої організації 

нижче. 

10. Почтовый Індекс: 

 

11. Вік (опціонально) 

Від 18 до 24 

Від 25 до 34 

Від 35 до 44 

Від 45 до 54 

Від 55 до 64 

65 років і старше 

12. Пол (опціонально) 

Жінка 

Чоловік 

13. Національність (опціонально) 

Американський індіанець або корінний житель Аляски 



АзіатськийЧорний / афроамериканець 

Гавайський / тихоокеанських островів 

Біла / Кавказька 

Інше (вкажіть) 

14. Чи є у вас / ви мали дітей, які навчаються в державних школах Такома? 

(Позначте всі підходящі варіанти) 

Так, початкова школа 

Так, середня школа 

Так, середня школа 

Так, інші 

Я в даний час не маю дітей, що навчаються в TPS 

  Ні, Я николи нi маy дитину в TPS 

 

 В обмін на допомогу нам, як ми рухаємося вперед з інноваційним мисленням та 

підвищення досягнень, ми хочемо допомогти вам повернутся в школу нам 

потрібно! Просто введіть своє ім'я та контактну інформацію нижче, і Ви будете 

введені, щоб виграти $ 30 карти цільового подарункa! 

 

15. Ця інформація буде відправлена до школи, повністю відділена від 

конфіденційних відповіді на опитування. 

Ім'я: 

Телефон: 

E-mail: 

 

16. Зацікавлені в отриманні регулярних оновлень про хід в розробці інноваційних 

варіантів навчання? 

Ні 

Так!Надіслати оновлень на адресу електронної пошти, перераховані вище. 

Так! Будь ласка, надсилайте поновлення наступний електронна адреса 

(адреси). 

______________________________________________________________________ 

 

Спасибо! 

Ми цінуємо Вас, що знайшли час для завершення опитування. Дякуємо Вам за 

участь у вдосконаленні державних школах Такома! 


