Exo Questionnaire

“You and Your community” “Bạn và cộng đồng”

I feel stressed/ frustrated by(vietnamese0
Tôi cảm thấy mệt mỏi /thất vọng vì
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Có

Không

Không
chắc
lắm

Không
áp dụng

Có

Không

Không
chắc
lắm

Không áp
dụng

Không biết những dịch vụ nào có cho con tôi
Không biết làm thế nào để tiếp nhận được các dịch vụ đó
Không biết làm gì với việc cắt giảm ngân qũy của con tôi
Lkông biết đi đâu để tìm thêm ngân qũy
Không có đủ dịch vụ cho con tôi
Không có những dịch vụ đặc biệt cho con tôi
Thiếu dịch vụ mang tính cách trung tâm
Thiếu sự tiếp tục của dịch vụ
Thiếu sự điều phối các dịch vụ giữa các cơ quan cung cấp dịch vụ
Nhận được các dịch vụ giống nhau từ hai cơ quan, trong khi không nhận được dịch vụ khác từ cơ
quan khác

11. Đôi khi nhận được những thông tin trái ngược từ các cơ quan cung cấp dịch vụ
12. Phải chờ đợi quá lâu để dịch vụ bắt đầu
13. Phải chuyển con tôi từ chương trình này qua chương trình kia mà không có sự chuyển tiếp một
cách phù hợp
14. Có quá nhiều chuyên viên đặc biệt làm việc với con tôi
15. Có quá ít chuyên viên đặc biệt làm việc với con tôi
16. Có quá nhiều cuộc thẩm định cho con tôi
17. Có quá ít cuộc thẩm định cho con tôi
I am frustrated with the inability/unwillingness of my child’s school to(Vietnamese)
Tôi thấy thất vọng với việc trường học của con tôi không có khả năng /không sẵn sàng trong việc
18. Cung cấp dịch vụ chuyển tiếp cho con tôi
19. Cung cấp những dịch vụ thích hợp về học vấn cho con tôi
20. Cung cấp nhân viên Trợ Giáo Đặc biệt cho con tôi(SEAs)
21. Cung cấp cho con tôi những dịch vụ thẩm định
22. Cung cấp cho con tôi một bản kế hoạch điều chỉnh hành vi
23. Cho con tôi uống thuốc của nó
24. Cho tôi lời khuyên làm thế nào để giúp cháu làm bài tập ở nhà
25. Giới thiệu tôi tới những chuyên viên thích hợp trong cộng đồng
26. Giải thích mọi vấn đề cho tôi bằng từ ngữ mà tôi có thể hiểu được
27. Cư xử với tôi như là cùng đẳng cấp với họ
28. Giử con tôi ở lại trong lớp học bình thường, thay vì cho nó tới những phòng trợ giúp
29. Dạy cho con tôi những kỹ năng về học tập thay vì chỉ tập trung vào những kỹ năng sống
30. Cung cấp cho con tôi những máy móc kỹ thuật có thể giúp nó học tốt hơn
31. Chú ý tới những vấn đề ăn hiếp(bắt nạt) về thể xác tích chất
32. Chú ý tới những vấn đề ăn hiếp(bắt nạt) bằng ngôn ngữ
33. Chú ý tới những vấn đề ăn hiếp(bắt nạt) trong quan hệ xã hội
34. Cung cấp cho tôi những bản báo cáo viết về sự tiến bộ của con tôi
35. Chú ý tới nhu cầu về xã hội , mà chỉ tập trung vào nhu cầu về học tập
36. Chú ý tới nhhững nhu cầu về tình cảm, mà chỉ tập trung vào nhu cầu về học tập
37. Chú ý đến nhu cầu về tam lý tinh thần mà chỉ tập trung vào nhu cầu về học tập
38. Cho đủ thời gian trong các cuộc họp để tôi có thể đưa ra những câu hỏi
39. Cung cấp các nguồn tài nguyên mà tôi có thể xử dụng(ví dụ như DVDs, trang mạng, sách ...)
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I feel(Vietnamese)
Tôi cảm thấy

Có

Không

Không
chắc
lắm

Không áp
dụng

Có

Không

Không
chắc
lắm

Không áp
dụng

40. Dễ dàng tìm những dịch vụ trong cộng đồng
41. Tôi bị lôi kéo về những hướng khác nhau bởi những chuyên viên làm việc với con tôi
42. Những nhân viên cung cấp dịch vụ làm việc với tôi, nhậy cảm với phong tục tập quán và đòi hỏi
về bản sắc dân tộc của gia đình tôi
43. Hệ thống trường học và nhân viên cần được giáo huấn tốt hơn về tình trạng và nhu cầu của con
tôi
44. Trường học của con tôi không làm đủ để xóa bỏ những ngăn cách giữa con tôi và các bạn cùng
lớp
45. Một vài nhân viên trường học không cư xử tốt với con tôi
46. Con tôi bị ăn hiếp(bắt nạt) thường xuyên ở trường của nó
47. Phương châm giáo dục của trường con tôi không lưu ý tới những học sinh có nhu cầu đặc biệt
48. Có rất nhiếu cuộc đánh lộn giữa các học sinh xảy ra trong sân trường
49. Một vài giáo viên không tôn trọng phụ huynh
50. Một số giáo viên đổ lỗi cho phụ huynh về tình trạng của con họ.
51. Trường học không đánh giá những đóng góp của phụ huynh
I have heard about(Vietnamese)
Tôi có nghe nói:
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Hỗ trợ tài chính
Dịch vụ cộng đồng
Dịch vụ trên mạng
Liệu pháp nghề nghiệp
Vật lý trị liệu
Ngôn ngữ trị liệu
Liệu pháp tại gia
Liệu pháp tự nhiên
Những giải pháp thay đổi chế độ ăn uống
Những khóa học về sự phát triển của trẻ em trên mạng
Những dịch vụ cung cấp bởi Bộ Giáo dục
Những dịch vụ cung cấp bởi Bộ Phát triển Trẻ em và Gia đình
Dịch vụ can thiệp hành vi
Dịch vụ sức khỏe tâm thần cho con tôi
Liệu pháp nghệ thuật
Liệu pháp âm nhạc
Liệu pháp trò chơi
Liệu pháp khiêu vũ
Dịch vụ sức khỏe tâm thần cho tôi và người phối ngẫu
Dịch vụ nghỉ ngơi
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