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Xin Ông/Bà vui lòng cho biết các thông tin sau đây: 

 

MUC 1: THÔNG TIN CHUNG   

TC1. Số giáo viên của trường? 

 
 

 

     _____________________ GIÁO VIÊN 
 

TC1A Trong tổng số giáo viên của trường, số 

giáo viên được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 

và có kỹ năng đáp ứng nhu cầu giáo dục hòa 

nhập cho người khuyết tật? 

  

 

 

     

       

     _____________________ GIÁO VIÊN 

 

TC2. Tổng số học sinh của trường năm học 

2016-2017? 

 

 

       _____________________ HỌC SINH 

  

 

TC3. Trong năm học 2016-2017, trường có 

học sinh khuyết tật theo học không? 

KHOANH TRÒN 

 

       CÓ…………………1 

       KHÔNG…………...2 

 

 

 

2     TK7 

MỤC 2: THÔNG TIN VỀ HỌC SINH KHUYẾT TẬT 

TK1. Tổng số học sinh khuyết tật của trường? 

 

 

 

       _____________________ HỌC SINH 

  

 

 

Theo dạng khuyết tật 

 

TK1.A  Khuyết tật nghe nói  

       _____________________ HỌC SINH 

  

 

TK1.B  Khuyết tật nhìn  

       _____________________ HỌC SINH 

  

 

TK1.C  Khuyết tật vận động 

 

 

 

       _____________________ HỌC SINH 

  

 

TK1.D  Khuyết tật thần kinh, tâm thần 

 

 

 

       _____________________ HỌC SINH 

  

 

TK1.E  Khuyết tật trí tuệ 

 

 

 

       _____________________ HỌC SINH 

  

 

TK1.F  Khuyết tật khác 

 

 

 

       _____________________ HỌC SINH 

  

 

TK2. Trường có tổ chức phương thức giáo dục 

hòa nhập, bán hòa nhập cho học sinh khuyết 

tật không? 

KHOANH TRÒN 

 

 

       CÓ…………………1 

       KHÔNG…………...2 

 

 



  

TK3. Học sinh khuyết tật ở trường được học 

chung lớp với trẻ em bình thường hay tổ chức 

thành lớp chuyên biệt? 

 

KHOANH TRÒN 

 

      CHUNG…………….1 

      CHUYÊN BIỆT…….2 

      CẢ HAI……………..3 

 

TK4. Các giáo viên tham gia giảng dậy học 

sinh khuyết tật trong trường có được hưởng 

chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi không? 

KHOANH TRÒN 

 

       CÓ…………………1 

       KHÔNG…………...2 

 

 

TK5. Học sinh khuyết tật nghe, nói có được 

học bằng ngôn ngữ ký hiệu không? 

KHOANH TRÒN 

 

       CÓ…………………...1 

       KHÔNG…………......2 

       KHÔNG ÁP DỤNG…3 

 

TK6. Học sinh khuyết tật nhìn có được học 

bằng chữ nổi không? 

KHOANH TRÒN 

 

       CÓ…………………...1 

       KHÔNG…………......2 

       KHÔNG ÁP DỤNG…3 

 

TK7. Trường có lối đi (đường dốc) cho người 

sử dụng xe lăn đến phòng Hội đồng hoặc 

phòng Hiệu trưởng không? 

 

      ĐTV HỎI KẾT HỢP QUAN SÁT 

 

 

       

       CÓ…………………1 

       KHÔNG…………...2 

 

 

TK8. Công trình vệ sinh  tại trường có thiết kế 

phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn tiếp cận của 

người khuyết tật không? 

 

       ĐTV HỎI KẾT HỢP QUAN SÁT 

 

 

 

        

       CÓ…………………1 

       KHÔNG…………...2 

 

 

 

TC3=2  

     KẾT 

THÚC 

TK9. Số lớp học trong trường 

 

 

 

 _____________________ LỚP 

 

 

TK10. Số lớp học có học sinh khuyết tật trong 

trường? 

 

 

 

 _____________________ LỚP 

 

 

Theo dạng lớp 

 

TK10A  Số lớp học chung 

 

 

 _____________________ LỚP 

 

 

 

TK10B  Số lớp học chuyên biệt  

 _____________________ LỚP 

 

 

 



 

TK11. Trường gặp những khó khăn nào sau 

đây trong việc tổ chức giáo dục cho học sinh 

khuyết tật? 

 

ĐTV KHOANH TRÒN  

VÀO CÁC MÃ THÍCH HỢP 

  

Thiếu giáo viên có trình độ, chuyên  

môn và kĩ năng giảng dậy trẻ  

khuyết tật……....................……………….A 

 

Thiếu cơ sở vật chất phù hợp……………...B 

 

Thiếu kinh phí……………………………..C 

 

Gặp thái độ phân biệt đối xử từ 

phía cộng đồng…………………………….D 

 

Gặp thái độ phân biệt đối xử từ 

phía gia đình có học sinh khuyết tật……….E 

 

Khó khăn khác……………………………..F 

 

 

TK12. Trong năm học 2016-2017, trường đã 

triển khai những hình thức hỗ trợ cho học sinh 

khuyết tật  nào  sau đây? 

 

 

 

 

ĐTV KHOANH TRÒN  

VÀO CÁC MÃ THÍCH HỢP 

 

Cho phép trẻ khuyết tật nhập học  

ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định…….A 

 

Được ưu tiên trong tuyển sinh…………B 

 

Được miễn,giảm một số môn mà học  

sinh khuyết tật không thể đáp ứng……..C 

 

Được miễn, giảm học phí……………...D 

 

Được miễn, giảm các khoản đóng 

góp khác (xây dựng trường…)..........….E 

 

Cấp học bổng cho học sinh  

khuyết tật……………………………….F 

 

Hỗ trợ phương tiện,đồ dùng học tập.….G 

 

Khác……………………………………H 
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