Mẫu khảo sát Công nghệ năm học 2021/2022

Sinh viên DCPS
Tên:
Trường NH 2021/2022:
Email của học sinh:

Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký cho Cổng thông tin phụ huynh, chia sẻ mức độ
truy cập vào internet tốc độ cao và công nghệ của quý vị và thông báo cho DCPS về
lựa chọn học ảo của trong NH21-22.

Họ:

Ngày sinh:

Cổng thông tin phụ huynh cấp quyền truy cập để xem điểm số, điểm danh đi học và thẻ báo cáo của học sinh thông
qua Aspen -Cơ sở dữ liệu thông tin học sinh của DCPS.
Quý vị có muốn được cấp quyền truy cập vào Cổng thông tin phụ huynh ở Aspen không?

 Có

 Không

Nếu có, hãy liệt kê các email liên hệ cần có quyền truy cập vào Cổng thông tin dành cho phụ huynh:
Email 1:
Email 2:
Email 3:

Khảo sát Tiếp cận Công nghệ DCPS đang nỗ lực để hiểu nhu cầu công nghệ của tất cả các gia đình chúng ta.
Điều nào sau đây mô tả tốt nhất về quyền truy cập internet hiện tại của học sinh của quý vị? (đánh dấu tất cả những gì
đúng)
 Điểm truy cập (hotspot) hoặc máy tính xách tay / máy tính bảng hỗ trợ Internet do DCPS cấp
 Internet băng rộng ở nhà mà chúng tôi trả tiền
 Internet thông qua thiết bị di động hoặc điểm truy cập mà chúng tôi trả tiền
 Chương trình Internet cho Tất cả của chính quyền DC cung cấp internet miễn phí thông qua Comcast hoặc RCN
 Chúng tôi hiện không có truy cập internet
 Khác__________________________________________________________
Những loại thiết bị truy cập internet nào mà học sinh hiện có để truy cập tại nhà? (đánh dấu tất cả những gì đúng)
 Một thiết bị được cung cấp bởi trường DCPS hiện tại của học sinh
 Một thiết bị được cung cấp bởi trường hiện tại của học sinh không phải là trường DCPS
 Máy tính bảng cá nhân
 Điện thoại di động
 Con tôi không có thiết bị ở nhà
 Khác___________________________________________________________
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