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Bảng khảo sát này là hoàn toàn VÔ DANH và BẢO MẬT và tên bạn sẽ không kèm theo các câu trả lời mà bạn
cung cấp.Các câu trả lời sẽ không được dùng cho các hoạt động buônbán tương lai và chỉ dùng cho mục đích
nghiên cứu.

Chúng tôi quý trọng ý kiến của bạn! Chúng tôi trân trọng thời gian bạn dùng để hoàn thành bản khảo sát này về kinh nghiệm
của bạn qua chương trình người cao tuổi am hiểu công nghệ. Ý kiến của bạn sẽ giúp thông tin và phát triển các chương trình
cho người cao tuổi.
Bạn đã hoàn tất khoá học tại thư viện nào?
Trước đây bạn đã tham dự khóa học về công nghệ cho người cao tuổi chưa?

CÓ

KHÔNG

Bạn có dự định tham dự khóa học khác về công nghệ cho người cao tuổi không?

CÓ

KHÔNG

Bạn đã học xong các khoá học nào? (Chọn một)
Máy tính

An toàn trên mạng

Máy Tính bảng - Ipad

Internet – Phần 1

Sử dụng ngân hàng trên mạng

Máy Tính bảng - Android

Internet – Phần 2

Mua hàng trên mạng – Phần 1

Điện thoại thông minh

Internet – Phần 3

Mua hàng trên mạng – Phần 2

Quản lý chi phí Internet

Thư điện tử – Phần 1

Mạng xã hội – Phần 1

Chia xẻ hình chụp và các

Thư điện tử – Phần 2

Mạng xã hội – Phần 2

Thư điện tử – Phần 3

Mạng xã hội – Phần 3

đính kèm trên mạng
Các thứ khác

Bạn đã học bằng ngôn ngữ nào? (Chọn một)
Tiếng Anh

Tiếng Hy Lạp

Tiếng Hoa đơn giản

Tiếng Việt

Tiếng A Rập

Tiếng Hindi

Tiếng Hoa Truyền thống

Tiếng Macedonian

Tiếng Dari

Tiếng Italian

Tiếng Tagalog

Tiếng Croatian

Tiếng Anh qua
thông dịch
Tiếng Khác

Các lý do làm bạn muốn học thêm về công nghệ? (Chọn tất cả các thứ thích hợp)
Để liên lạc với bạn bè và gia đình qua

Để tìm hiểu thêm về các hoạt động và lể hội

mạng

trong Cộng Đồng

Để tiếp cận nhiều hơn tới các dịch vụ và
hàng hóa qua mạng

Để liên lạc với người khác qua các Mạng xã

Để có thêm kiến thức về các vấn đề tôi
quan tâm

Để tiếp cận nhiều hơn tới các dịch vụ và tin
tức nhằm giúp tôi ra quyết định tốt hơn

Để có thêm kỷ năng cho các sở thích hay

Để tiếp cận nhiều hơn tới các dịch vụ và tài nguyên

hoạt động riêng

để an tâm về sức khỏe hay các vấn đề khác

Để tìm hiểu thêm về thế giới quanh ta

Các thứ khác (Viết rỏ chi tiết qua trang sau)

hội
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Có lý do đặc biệt nào làm bạn muốn học về công nghệ? (sách học miễn phí)?

Trong các câu hỏi sau, hãy ghi rõ mức độ bạn
đồng ý hay không đồng ý:

Rất không
đồng ý

Không
đồng ý

đồng ý

Không ý
kiến

Rất đồng
ý

Khóa học đáp ứng yêu cầu của tôi
Khóa học được dạy theo trình độ của tôi
Tài liệu học tập rõ rang và dễ hiểu
Người dạy nhiệt tình vả hiểu biết
Tôi cảm thấy tự tin với máy tính bảng, máy tính, hay điện
thoại thông minh
Tôi có thể giải thích cách dùng máy tính bảng, máy tính,
hay điện thoại thông minh cho bạn bè và gia đình
Ít hơn

Sau khóa học này, tôi sẽ:

Như hiện
nay

Nhiều hơn
một ít

Rất
nhiều

Dùng thư điện tử, Skype hay mạng xã hội để liên lạc với bạn bè và gia
đình
Dùng internet để tìm các tin tức về các hoạt đông và lễ hội trong cộng đồng
Tiếp cận thông tin trên mạng (như tin tức, sở thích cá nhân, du lịch, sức khỏe,
cơ sở kinh doanh địa phương)
Tiếp cận thông tin trên mạng (như tin tức, sở thích cá nhân, du lịch, sức khỏe,
cơ sở kinh doanh địa phương)
Xem lại tất cả các mặt của khóa học này do Telstra, chính phủ tiểu bang, chính quyền địa phương đem lại cho
bạn, cho biết mức độ bạn sẽ giới thiệu Telstra với bạn bè và gia đình?
Không có
chút nào
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Các điều khác bạn muốn chia xẽ?

Trong 6 tuần chúng tôi có thể gởi 1 bảng khảo sát ngắn bằng thư điện tử cho bạn để xem độ tự tin khi sử dụng
kỷ thuật cao có thay đổi? Nếu đồng ý, xin cung cấp chi tiết liên hệ:
Họ tên:
Tuổi của
bạn?

Địa chỉ:
Số vùng của
bạn?

Xin cho biết giới
tính của bạn?

Nam

Nữ

Một cách khác

