Khảo sát chương trình
1. Hôm nay quý vị đang chăm sóc bao nhiêu trẻ em?
1

2

		

3

		

4 hoặc hơn

2. Các bé này hiện đang trong độ tuổi nào? Chọn tất cả phương án thích hợp.
Sơ sinh (Dưới 1 tuổi)

Từ 1 đến 2 tuổi

Từ 3 đến 5 tuổi

Từ 6 tuổi trở lên

3. Quý vị có quan hệ như thế nào với (các) bé mà quý vị đang chăm sóc? Chọn tất cả phương án thích hợp.
Phụ huynh 				

Người chăm sóc (ví dụ như bảo mẫu, người trông trẻ)

Thành viên gia đình khác			

Khác (vui lòng cho biết cụ thể):________________

Đối với mỗi câu hỏi dưới đây, xin vui lòng trả lời bằng cách đánh dấu vào (những) ô thích hợp.
4. Quý vị biết về chương trình thư viện này bằng cách nào? Chọn tất cả phương án thích hợp.
Qua mạng				

Quảng cáo (Tờ rơi, tờ gấp, v.v)

Truyền miệng				

Khác (vui lòng cho biết cụ thể): ________________

5. Bao lâu quý vị đến thư viện này một lần?
Đây là lần đầu tiên tôi đến đây 		

Một năm vài lần

Khoảng một tháng một lần		

Hàng tuần

Đánh dấu vào ô thể hiện mức độ đồng ý của quý vị về mỗi câu dưới đây
6. Tôi đã học hỏi được những điều mới nhờ tham gia chương trình thư viện hôm nay.
Rất đồng ý

Đồng ý

Bình thường

Không đồng ý

Rất không đồng ý

7. Chương trình này là một trải nghiệm học tập rất quý báu đối với (các) bé.
Rất đồng ý

Đồng ý

Bình thường

Không đồng ý

Rất không đồng ý

8. Tôi đã thử hoặc có ý định trải nghiệm một điều mới cùng (các) bé dựa trên thông tin tôi học hỏi được từ chương trình thư viện hôm nay.
Vâng, chắc chắn

Có thể

Không chắc

Chắc là không

9. Quý vị sẽ đưa (các) bé đến chương trình này hay một chương trình thư viện tương tự nữa không?
Có

hoặc

Không

10. Quý vị có nghĩ chương trình này trang bị cho (các) bé những kỹ năng sẵn sàng cho việc đi học không?
Có

hoặc

Không

11. Xin vui lòng cho biết thêm thông tin về bất kỳ câu trả lời nào của quý vị ở phía trên:

