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Iti Hawaii State Department of Education (Departamento) ket 
ipatpategna iti pannakipasetmo iti Individualized Education 
Program (IEP) nga taripnong ken dadduma pay nga aktibidad iti 
pagadalan mainaig iti edukasion ti anakmo ken kayatda a 
mangngeg ti maipapan iti kapadasam iti panagregget ti pagadalam 
a makikadua kenka. 
Tapno matungpal dagiti kasapulan ti Individuals with Disabilities 
Education Act of 2004 (IDEA), iti Departamento ket masapul nga 
tinaw-en nga agreport diay Office of Special Education Programs 
(OSEP) iti porsiento kadagiti nagannak nga addaan iti anak nga 
umaw-awat kadagiti serbisio ti espesial nga edukasion a 
mangipadamag a dagiti eskuelaan ti nangpasayaat iti 
pannakipaset dagiti nagannak kas wagas a mangpasayaat kadagiti 
serbisio ken resulta para kadagiti ubbing nga addaan iti depekto 
nga ag-enrol kadagiti pagadalan publiko ti Hawaii iti pannakaipaay 
ti libre a maitutop nga edukasion publiko (20 U.S.C. 1416(a)(3)(A)). 

Kasla iti dadduma nga estado, ti Departamento ket 
mangurnong iti daytoy a datos babaen ti dakkel a surbey. 
Us-usaren ti Departamento ti School’s Efforts to Partner with 
Parents Scale (SEPPS) nga buklen ti 25-item rating scale 
ken pinarang-ay ken pinasingkedan ti National Center for 
Special Education and Accountability Monitoring (NCSEAM). 
Ti datos iti intero nga estado ket naipadamag idiay Hawaii 
State Performance Plan/Annual Performance Report, 
Indicator 8. 

Ti pannakipasetmo iti Surbey ti 
Pannakipaset dagiti Nagannak ket 
makatulong iti Departamento a 
mangpasayaat iti pannakipaset dagiti 
nagannak iti espesial nga edukasion 
proseso ken paaduen dagiti positibo a 
resulta para kadagiti estudiantetayo 
nga addaan iti depekto ken dagiti 
pamiliada. 

Ti Surbey ti Pannakipaset dagiti Nagannak: 
• Ket adu a pagpilian ken kasapulan ti nakurang a sangapulo (10) a

minuto tapno maileppas.
• Mangurnong kadagiti sungbat a naipadamag a di maipakaammo ti

naganna ken saan a mabalin a personal a mainaig kenka wenno iti
anakmo.

• Magun-odan iti online wenno manipud iti publiko nga eskuelaan ti
anakmo iti papel a kopia a maisubmitir babaen ti naited a sobre a
nabayadan iti selyo.

• Ipasiguradona ti kinaobjetibo babaen ti pannakaurnos, pannakaurnong, ken
pannakaanalisar nga agwaywayas iti ruar ti Departamento babaen ti agdama a
kontraktor, Piedra Data Services LLC.

• Mangted kenka iti gundaway a mangileppas iti maysa (1) a surbey iti tunggal ubing nga
umaw-awat iti espesial nga edukasion ken dagiti mainaig a serbisio.

• Ituktukon ti publiko nga eskuelaan ti anakmo kalpasan ti umuna wenno tinawen a
taripnong ti IEP.

• Mabalin a makompleto manipud Hulio 1, 2022 - Hunio 30, 2023.
PANANGIWANWAN ITI SURBEY 
No awan ti access-mo iti maysa nga alikamen, damagem iti pagadalan ti anakmo no adda 
alikamen a mausar iti kampus. 
Iti kompiuter, smart phone, wenno tablet, luktam ti Internet browser, ket mapanka iti: 
https://www.hiparentsurvey.com/ ket kompletuem ti surbey. 
No addaanka iti Quick Response (QR) reader iti device-mo, mabalinmo nga i-access ti surbey 
babaen ti daytoy a QR code. 

https://www.hiparentsurvey.com/


No kayatmo a makompleto ti surbey babaen ti papel a kopia, pangngaasim ta kontakem ti 
pagadalan ti anakmo. 
Masarakan met daytoy a handout iti website ti HIDOE iti sidong ti Parent Involvement Survey: 
http://www.hawaiipublicschools.org/TeachingAndLearning/SpecializedPrograms 
SpecialEducation/Pages/home.aspx 

Dagiti Saludsod ken Dagiti Sungbat
Apay a makipaset iti Surbey ti Pannakipaset dagiti Nagannak? 
Napategka a kameng ti IEP team. Babaen ti panangileppasmo iti surbey, mabalinmo nga ibaga kadakami 
no kasano a makikadua kenka ti pagadalan ti anakmo. 
Kasano nga us-usaren ti Departamento ti datos manipud iti surbey? 
Dagiti resulta iti daytoy a surbey ket makatulong kadakami a mangiplano kadagiti panagpasayaat iti 
sistema ti espesial nga edukasionmi ken mangpasay-at kadagiti panagkadua ti pagadalan ken nagannak 
tapno mapaadu dagiti pagbanagan para kadagiti estudiante nga addaan iti depekto. 
Mataginayon kadi a kompidensial dagiti sungbatko? 
Wen. Maipadamag dagiti indibidual a sungbat a di maipakaammo ti naganna ken saan a konektado 
kenka wenno iti anakmo. 
Masapul kadi nga aramidek ti surbey? 
Saan. Boluntario ti pannakipaset. Apresiarenmi ti panawenyo a mangileppas iti surbey ta ti impormasion 
a naurnong ket mangipaay iti feedback para iti HIDOE tapno mapasayaat ti pannakipaset dagiti 
nagannak. 
Masapul kadi a sungbatak amin a saludsod iti surbey? 
Saan. Pangngaasiyo ta ikagumaanyo a sungbatan ti amin a saludsod nga agaplikar kadakayo ken iti 
anakyo. No saan nga agaplikar ti saludsod, pangngaasiyo ta laksiden ken ituloyyo ti sumaganad a 
saludsod. 
Mabalin kadi nga agpada nga alaek ti online ken paper survey? 
Saan. Tapno masigurado ti umiso a datos, pangngaasiyo ta agpilikayo iti maysa (1) a pamay-an, online 
wenno papel. 
Kaano a maited ti surbey? 
Ti gundaway a makipaset ket maitukon kenka iti kada tawen, kalpasan ti umuna wenno tinawen a miting 
ti IEP ti anakmo. 
Addaanak iti papel a surbey ken addaanak iti nasurok ngem maysa nga ubing nga umaw-awat iti 
espesial nga edukasion, rumbeng kadi nga agaramidak iti kopia? 
Saan. Pangngaasiyo ta kiddawenyo iti pagadalan ti anakyo iti sabali a kopia ti papel a surbey para iti 
sabali nga anakyo. Dagiti surbey ket saggaysa a nai-code para kadagiti panggep ti datos, ngem saan a 
naisilpo iti espesipiko nga estudiante. 
Ania ti aramidek no kasapulak ti Parent Involvement Survey iti sabali a pagsasao wenno mode? 
Ti Surbey ti Pannakipaset dagiti Nagannak ket naipatarus iti 15 a nagduduma a pagsasao. Pangngaasiyo 
ta mapankayo iti https://www.hiparentsurvey.com/hawaii/translations.php tapno makastrek iti maitutop a 
pagsasao ken usaren bayat ti panangkompleto iti Ingles a bersion. Para iti Braille a bersion ti surbey, 
pangngaasiyo ta kontaken ti eskuelaanyo. 
Siasino ti kontakko kadagiti saludsod no kasano a makompleto ti surbey? 
Kontaken ti Branch ti Panangmonitor ken Panagtungpal iti macb@k12.hi.us wenno (808) 307-3600. 
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