
Quy định 610.06-1  

Tài liệu đính kèm II A 
 

 

KHẢO SÁT SỰ QUAN TÂM DÀNH CHO TRƯỜNG TRUNG HỌC 

 

Trường chúng tôi đang đề xuất bổ sung một khóa học mới vào danh sách các khóa học có 

sẵn. Tiêu đề khóa học là: 
Khóa học này sẽ cung cấp cho học sinh cơ hội để học tập: 

 
Có thể tận dụng khóa học này: 

để thỏa mãn một yêu cầu tốt nghiệp trung 

học trong dưới dạng một khóa học tự chọn 
thay thế cho 

 
Khóa học này: 

sẽ được tính trọng số 

KHÔNG tính trọng số 

 
HỌC SINH HOÀN THÀNH 

Nếu đề xuất của chúng tôi được phê duyệt trong năm học 20  -20 , thì học sinh sẽ 

tham gia khóa học mới này vào năm học tiếp theo, tức là 20  -20 . Để được phê 

duyệt, chúng tôi cần tiến hành khảo sát mức độ quan tâm của học sinh. Bạn vui lòng cho 

chúng tôi biết về mức độ quan tâm của bạn đối với khóa học này bằng cách trả lời một 

số câu hỏi dưới đây. Nếu bạn không phải là học sinh của trường trong năm học triển 

khai khóa học, xin vui lòng trả lời như thể khóa học sẽ được cung cấp cho bạn cho năm 

học hiện tại: 

 

Bạn quan tâm đến khóa học này ở mức độ nào? 

Hoàn toàn không quan tâm 

Tương đối quan tâm  

Quan tâm  

Rất quan tâm 

Cực kỳ quan tâm 

 

Vui lòng cho biết khả năng bạn tham gia khóa học này? 

Hoàn toàn  

không có khả năng  

Có thể Chắc chắn 

 

Bạn muốn tham gia khóa học này vào lớp nào nhất (9, 10, 11 hay 12)?  

Bạn sẽ bỏ khóa học nào trong chương trình hiện tại để tham dự khóa học này?   

Nếu bạn không quan tâm đến khóa học này, vui lòng giải thích ngắn gọn lý do tại sao. 

Nếu bạn quan tâm đến khóa học và có khả năng tham gia, hãy giải thích ngắn gọn lý do tại 

sao khóa học này hấp dẫn bạn (nếu bạn không quan tâm, vui lòng bỏ qua câu hỏi này). 
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KHẢO SÁT SỰ QUAN TÂM DÀNH CHO TRƯỜNG THCS 

 

Trường chúng tôi đang đề xuất bổ sung một khóa học mới vào danh sách các khóa học có 

sẵn. Tiêu đề khóa học là: 
Khóa học này sẽ cung cấp cho học sinh cơ hội để học tập: 

 
Có thể tận dụng khóa học này: 

Để thỏa mãn một yêu cầu tốt nghiệp trung học trong  

Dưới dạng một khóa học tự chọn 
Thay thế cho 

 

HỌC SINH HOÀN THÀNH 

Nếu đề xuất của chúng tôi được phê duyệt trong năm học 20 -20 , thì học sinh 

sẽ tham gia khóa học mới này vào năm học tiếp theo, tức là 20 -20 . Để được phê 

duyệt, chúng tôi cần tiến hành khảo sát mức độ quan tâm của học sinh. Bạn vui lòng cho 

chúng tôi biết về mức độ quan tâm của bạn đối với khóa học này bằng cách trả lời một số 

câu hỏi dưới đây. Nếu bạn không phải là học sinh của trường trong năm học triển khai 

khóa học, xin vui lòng trả lời như thể khóa học sẽ được cung cấp cho bạn cho năm học 

hiện tại: 

 

Bạn quan tâm đến khóa học này ở mức độ nào? 

Hoàn toàn không quan tâm 

Tương đối quan tâm  

Quan tâm  

Rất quan tâm 

Cực kỳ quan tâm 

 

Vui lòng cho biết khả năng bạn tham gia khóa học này? 

Hoàn toàn không có khả năng  

Có thể  

Chắc chắn 

 

Bạn muốn tham gia khóa học này vào lớp nào nhất (6, 7 hay 8)?  

Bạn sẽ bỏ khóa học nào trong chương trình hiện tại để tham dự khóa học này?  

Nếu bạn quan tâm đến khóa học này, vui lòng giải thích ngắn gọn lý do tại sao. 

Nếu bạn không quan tâm đến khóa học này, vui lòng giải thích ngắn gọn lý do tại sao. 

Nếu bạn quan tâm đến khóa học và có khả năng tham gia, hãy giải thích ngắn gọn lý do tại 

sao khóa học này hấp dẫn bạn (nếu bạn không quan tâm, vui lòng bỏ qua câu hỏi này). 

  


