Chào buổi sáng/Chào buổi chiều,
Bộ phận Đánh giá và Hỗ trợ của Cơ quan Giáo dục Texas (TEA) cố gắng cải thiện các dịch vụ giáo dục
đặc biệt cho các cơ quan giáo dục địa phương (LEA) của Texas. Quá trình giám sát nhằm giúp các học
khu liên tục cải tiến các dịch vụ và tạo điều kiện cho học sinh đạt được kết quả học tập tích cực. Với tư
cách là bên liên quan tham gia vào giáo dục đặc biệt, phản hồi của quý vị là rất quan trọng để cho biết về
sự phát triển quy trình của chúng tôi.
Các hoạt động giám sát của tiểu bang bao gồm điều tra, báo cáo và chỉnh sửa những vấn đề không tuân
thủ các chính sách và quy trình giáo dục đặc biệt của liên bang hoặc tiểu bang. Các hoạt động giám sát
có thể bao gồm việc tự đánh giá của học khu, chuyến thăm cơ sở thực tế hoặc các hoạt động khác của
TEA.
Học khu của quý vị đã tham gia quá trình Giám sát và Hỗ trợ Khác biệt của giáo dục đặc biệt. Vui lòng
cung cấp phản hồi thông qua khảo sát kéo dài 10-20 phút này. Thông tin này rất quan trọng đối với
chúng tôi để có thể cung cấp thông tin cho các cơ quan giáo dục địa phương (LEA) quan tâm đến các kết
quả giám sát của họ.
Mục đích của khảo sát này là thu thập thông tin và sửa đổi hỗ trợ cho tất cả các học khu ở Texas. Bất kỳ
ý kiến hoặc mối quan ngại cụ thể nào về học khu của quý vị cần được gửi trực tiếp đến nhân viên của
học khu của quý vị vì các mối quan ngại cụ thể này sẽ không được chuyển từ TEA đến các học khu.
Bảo mật Danh tính của Dữ liệu
Các câu trả lời của quý vị sẽ chỉ được xem xét nội bộ để hỗ trợ TEA trong quá trình giám sát. Thông tin
mà quý vị chia sẻ sẽ được bảo mật danh tính trong phạm vi pháp luật cho phép. Các câu trả lời trong khảo
sát này có thể sẽ phải tuân theo các yêu cầu về thông tin công cộng theo Đạo luật Thông tin Công cộng.
Bộ luật Chính quyền Texas, Chương 552.
Tham gia hoặc Rút khỏi việc tham gia
Sự tham gia của quý vị vào nghiên cưu này là tự nguyện. Quý vị có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào
và quý vị có quyền rút khỏi việc tham gia bất kỳ lúc nào.
Nhấp vào liên kết dưới đây để hoàn thành khảo sát:
Khảo sát cho Bên liên quan
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc mối quan ngại nào, hãy liên hệ với bộ phận Đánh giá và Hỗ
trợ của Cơ quan Giáo dục Texas theo địa chỉ reviewandsupport@tea.texas.gov.
Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về các nguồn trợ giúp được nêu trong khảo sát, vui lòng liên hệ với
bộ phận Đánh giá và Hỗ trợ theo địa chỉ reviewandsupport@tea.texas.gov.
Cảm ơn quý vị.
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