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Skriv ut

Bromma, Föräldrar Förskola

Tyck till om ditt barns förskola
Du besvarar följande påståenden om ditt barns förskola genom att kryssa i en av de sex rutorna efter
påståendet, där 1 står för Instämmer inte alls och 5 Instämmer helt samt Vet ej om du inte har
kunskap om frågan.
Một phiên bản tiếng Việt cho khảo sát đang có sẵn online. Để trả lời khảo sát bằng tiếng Việt, vui
lòng vào http://www.tyckomskolan.se và nhập các con số vào sau Användarnamn (”Tên đăng nhập”)
và Lösenord (”Mật khẩu”) được xuất hiện trong ô phía trên mẫu đơn tiếng Thụy Điển, hoặc quét mã
QR trên mẫu đơn bằng điện thoại của bạn.

Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì về trường mẫu giáo
của con quý vị
Vui lòng trả lời các câu sau đây về trường mẫu giáo của con quý vị bằng cách đánh dấu vào một
trong sáu ô sau câu, trong đó 1 có nghĩa là Rất không đồng ý và 5 có nghĩa là Rất đồng ý hoặc trả lời
Không biết nếu quý vị không biết gì về câu đó.

Svenska

Vietnamesiska/Việt

Instämmer inte alls

Hoàn toàn không dồng ý

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Hoàn toàn dồng ý

Vet ej

Không biết

SAMMANFATTANDE OMDÖME TÓM TẮT Ý KIẾN
Jag är som helhet nöjd med mitt
Nói chung tôi cảm thấy nhà trẻ này an toàn và bảo dảm cho bé.
barns förskola.
Jag upplever att förskolan i sin
helhet är trygg och säker för mitt Nói chung tôi hài lòng với nhà trẻ của bé.
barn.
Jag kan rekommendera mitt
barns förskola.

Tôi có thể giới thiệu nhà trẻ này.

Instämmer inte alls

Hoàn toàn không dồng ý

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Hoàn toàn dồng ý

Vet ej

Không biết
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UTVECKLING OCH LÄRANDE
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PHÁT TRIỂN VÀ HỌC HỎI

Jag upplever att den
pedagogiska miljön (material och
Tôi cảm thấy môi truờng giáo dục (dồ dùng và tình trạng có sẵn) ở
dess tillgänglighet) på mitt barns
nhà trẻ của con tôi khuyến khích bé choi, phát triển và học hỏi.
förskola uppmuntrar till lek,
utveckling och lärande.
Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sitt
Tôi cảm thấy bé duợc khuyến khích phát triển ngôn ngữ (phát triển
språk (utveckla sitt ordförråd, sin
vốn từ vựng và khả nang gắn kết các sự kiện, dặt câu hỏi, thể hiện
förmåga att berätta, ställa frågor,
tu duy và ý tuởng, lắng nghe và phát triển ngôn ngữ viết).
uttrycka tankar, att lyssna och
utveckla sitt skriftspråk).
Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sitt
matematiska tänkande (mängd,
antal, ordning, mätning, tid).

Tôi cảm thấy bé duợc khuyến khích phát triển tu duy toán học (số
luợng, khối luợng, thứ tự, số do, thời gian).

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sin
Tôi cảm thấy bé duợc khuyến khích phát triển hiểu biết về hiện
förståelse för naturvetenskapliga
tuợng khoa học tự nhiên (các mối quan hệ trong tự nhiên giữa con
fenomen (sambanden i naturen
nguời, cây cỏ và dộng vật).
mellan människor, växter och
djur).
Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sin
förmåga att skapa och uttrycka
sig i olika former (lek, bild,
rörelse, sång och musik, dans
och drama).

Tôi cảm thấy bé duợc khuyến khích phát triển khả nang sáng tạo
và thể hiện bản thân theo những cách khác nhau (choi dùa, mỹ
thuật, hoạt dộng, ca hát và âm nhạc, khiêu vu và diễn kịch).

Jag upplever att förskolan ger
mitt barn möjlighet att ta del av
och möta olika sorters
kulturutbud (genom att förskolan
tar emot eller besöker teater,
musik, dans, samarbetar med
bibliotek, besöker museer och
liknande).

Tôi cảm thấy nhà trẻ này mang lại cho bé co hội trải nghiệm và
chia sẻ nhiều loại sự kiện van hóa khác nhau với các học viên van
hóa chuyên nghiệp (co sở quản lý hoặc tham quan nhà hát, sự
kiện âm nhạc và khiêu vu, phối hợp với thu viện hoặc tham quan
viện bảo tàng).

Jag upplever att mitt barn
Tôi cảm thấy con tôi sử dụng phuong tiện diện tử trong việc học
använder digitala
hành của nó.
verktyg/hjälpmedel i sitt lärande.
Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Quý vị có bất kỳ quan điểm nào khác liên quan đến các câu hỏi
mà quý vị muốn truyền đạt không?

Instämmer inte alls

Hoàn toàn không dồng ý

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Hoàn toàn dồng ý

Vet ej

Không biết

NORMER OCH VÄRDEN

TIÊU CHUẨN VÀ GIÁ TRỊ

Jag upplever att mitt barn känner
Tôi nghi con tôi cảm thấy an toàn ở nhà trẻ.
sig tryggt på förskolan.
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Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sina
sociala förmågor (utveckla sin
empati, initiativförmåga,
ansvarskänsla, tolerans och
omtanke inför andra).
Jag upplever att personalen på
förskolan bemöter mitt barn på
ett respektfullt sätt.

Origo Group AB

Tôi cảm thấy con tôi duợc khuyến khích dể phát triển khả nang
ứng xử xã hội (phát triển sự dồng cảm, khả nang chủ dộng, ý thức
về trách nhiệm, khả nang chịu dựng và sự quan tâm dến nguời
khác).

Tôi cảm thấy các nhân viên ở nhà trẻ dối xử tôn trọng với con tôi.

Jag upplever att barnen på
förskolan ges lika möjligheter att
Tôi cảm thấy các bé ở nhà trẻ có co hội phát triển bình dẳng mà
utvecklas oberoende av kön,
không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo hoặc khuyết tật.
etnisk tillhörighet, religion eller
funktionsnedsättning.
Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Quý vị có bất kỳ quan điểm nào khác liên quan đến các câu hỏi
mà quý vị muốn truyền đạt không?

Ja

có

Nej

không

Vet ej/Vill ej svara

không muốn trả lời

Upplever du att ditt barn har
diskriminerats av förskolans
personal?

Bạn cảm thấy con của bạn bị nhân viên trong truờng mẫu giáo dối
xử phân biệt không? Ðối xử phân biệt có nghia là con của bạn bị
thiệt thòi gì dó vì nhân viên trong truờng mẫu giáo dối xử phân biệt
mà phạm vào một trong bẩy diều chống phân biệt dối xử vì: giới
tính, chuyển giới tính hoặc ứng xử khác giới tính của mình, dân
tộc, tôn giáo hoặc tín nguỡng, tàn tật, khuynh huớng tình dục hoặc
dộ tuối.

Kön

Giới tính

Könsöverskridande identitet
eller uttryck

Chuyển giới hoặc ứng xử khác giới tính của mình

Etnisk tillhörighet

Bản sắc dân tộc

Religion eller trosuppfattning

Tôn giáo hoặc tín nguỡng

Funktionsnedsättning

Tàn tật

Sexuell läggning

Khuynh huớng tình dục

Ålder

Ðộ tuổi

Vill ej uppge/Vet ej

Không muốn nói / Không biết

Vilken av följande sju
diskrimineringsgrunder var
orsaken till att du upplevde att
ditt barn har diskriminerats av
förskolans personal?

Một trong những bẩy diều nào trong qui dịnh chống phân biệt dối
xử là nguyên nhân mà bạn cảm thấy con bạn bị nhân viên trong
truờng mẫu giáo dối xử phân biệt?

Ja

có

Nej

không

Vet ej/Vill ej svara

không muốn trả lời

Har du tagit upp händelsen med
Quý vị dã thảo luận sự việc này với nhân viên chua?
personalen på din förskola?
Instämmer inte alls

Hoàn toàn không dồng ý

2

2

3

3

https://reports.origogroup.com/?action=27&lang=12&kommun=210&skolar=7601

3/5

2020-02-17

Origo Group AB

4

4

Instämmer helt

Hoàn toàn dồng ý

Vet ej

Không biết

SAMVERKAN MED HEMMET

PHỐI HỢP VỚI GIA ÐÌNH

Mitt barns utveckling och lärande Quá trình phát triển và học hỏi của con tôi duợc ghi lại và công
dokumenteras och synliggörs.
nhận.
Jag har möjlighet till delaktighet
Tôi có co hội tham gia và gây ảnh huởng dến các hoạt dộng
och inflytande i verksamheten
(thông qua các buổi phát triển, họp phụ huynh và các diễn dàn
(genom utvecklingssamtal,
khác).
föräldramöten och andra forum).
Jag känner mig välkommen att
ställa frågor och framföra
synpunkter på verksamheten.

Tôi cảm thấy thoải mái nêu ra thắc mắc và chia sẻ quan diểm về
nhà trẻ.

Jag har fått information om
förskolans mål och arbetssätt.

Tôi duợc cung cấp thông tin về các mục tiêu và phuong pháp làm
việc của nhà trẻ.

Jag uppplever att personalen på
förskolan bemöter mig på ett
Tôi cảm thấy các nhân viên ở nhà trẻ dối xử tôn trọng với tôi.
respektfullt sätt.
Jag upplever att jag på ett enkelt
Tôi cảm thấy tôi liên lạc với truờng mẫu giáo của con tôi một cách
sätt kan kommunicera digitalt
dễ dàng qua phuong tiện diện tử
med mitt barns förskola.
Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Quý vị có bất kỳ quan điểm nào khác liên quan đến các câu hỏi
mà quý vị muốn truyền đạt không?

Ja

có

Nej

không

Vet ej/Vill ej svara

không muốn trả lời

NHÀ TRUỜNG VÀ GIA ÐÌNHLà phụ huynh bạn có cảm thấy bị
truờng mẫu giáo dối xử phân biệt không? Ðối xử phân biệt có
Har du som vårdnadshavare
nghia là bạn bị thiệt thòi gì dó vì nhân viên trong truờng mẫu giáo
blivit diskriminerad i kontakt med dối xử phân biệt dựa trên nền tảng mà phạm vào một trong bẩy
förskolan verksamhet?
diều chống phân biệt dối xử: giới tính, chuyển giới tính hoặc thể
hiện khác giới tính của mình, dân tộc, tôn giáo hoặc tín nguỡng,
tàn tật, khuynh huớng giới tính hoặc dộ tuối.
Kön

Giới tính

Könsöverskridande identitet
eller uttryck

Chuyển giới hoặc ứng xử khác giới tính của mình

Etnisk tillhörighet

Bản sắc dân tộc

Religion eller trosuppfattning

Tôn giáo hoặc tín nguỡng

Funktionsnedsättning

Tàn tật

Sexuell läggning

Khuynh huớng tình dục

Ålder

Ðộ tuổi

Vill ej uppge/Vet ej

Không muốn nói / Không biết

Vilken av följande sju
diskrimineringsgrunder var
orsaken till att du upplevde dig
diskriminerad i kontakt med
förskolans personal?

Một trong những bảy diều nào dự trên nền tảng chống phân biệt
dối xử là nguyên nhân dể bạn cảm thấy bị nhân viên trong truờng
mẫu giáo dối xử phân biệt khi tiếp xúc?

https://reports.origogroup.com/?action=27&lang=12&kommun=210&skolar=7601

4/5

2020-02-17

Origo Group AB

Ja

có

Nej

không

Vet ej/Vill ej svara

không muốn trả lời

Har du tagit upp händelsen med
Quý vị dã thảo luận sự việc này với nhân viên chua?
personalen på din förskola?
Instämmer inte alls

Hoàn toàn không dồng ý

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Hoàn toàn dồng ý

Vet ej

Không biết

KOST, RÖRELSE OCH HÄLSA BỮA AN, HOẠT ÐỘNG VÀ SỨC KHỎE
Jag är nöjd med informationen
jag får om maten på förskolan.

Tôi hài lòng với thông tin nhận duợc về các bữa an duợc phục vụ
ở nhà trẻ.

Jag upplever att mitt barns
Tôi cảm thấy nhà trẻ của bé phục vụ chế dộ an uống bổ duỡng, da
förskola serverar en varierad och
dạng.
näringsrik mat.
Jag upplever att mitt barn
Tôi cảm thấy bé duợc khuyến khích tham gia các hoạt dộng thể
uppmuntras till fysiska aktiviteter. chất.
Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Quý vị có bất kỳ quan điểm nào khác liên quan đến các câu hỏi
mà quý vị muốn truyền đạt không?

ÖVRIGA FRÅGOR

CÂU HỎI KHÁC

Har du några övriga synpunkter
som du vill framföra?

Quý vị có bất kỳ quan điểm nào khác mà quý vị muốn truyền đạt
không?

Resultatet av undersökningen
beräknas vara klart i mitten av
Kết quả khảo sát dự kiến sẽ được xử lý vào giữa tháng Năm. Vui
maj, ange din e-post om du vill få lòng cung cấp địa chỉ email nếu quý vị muốn nhận thông tin khi có
information via mail när
sẵn kết quả.
resultaten är klara.
K:210, S:7601, L:12
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