
Parent Feedback on the Key Performance Indicator Dashboard
 

Gwinnett County Public Schools 
Office of Family Engagement presents

Dr. Shanna Ricketts, 
Executive Director

February 28, 2023
5:30- 6:30 pm

PARENTS/FAMILIES
VIRTUAL FOCUS GROUP

Research, Evaluation &
Analytics

Click here for link

Interpretation
provided in

Vietnamese,
Spanish, Korean,

and Chinese

During the session, parents will be introduced to the Key
Performance Indicator Dashboard, and have the

opportunity to ask questions, and provide feedback. 

https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96464923986


Comentarios de los padres de familia sobre el tablero de visualización
de los principales indicadores del rendimiento

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett
La Oficina de Participación Familiar presenta

Dra. Shanna Ricketts, 
Directora ejecutiva

28 de febrero de 2023
5:30- 6:30 pm

PADRES Y FAMILIAS
GRUPO DE OPINIÓN - VIRTUAL

Investigación,
evaluación y análisis

 

Haga clic aquí para ir al enlace

Se ofrecerán
servicios de

interpretación en
vietnamita,

español, coreano y
chino

Durante la sesión, se les presentará a los padres de familia, el tablero
de visualización de los principales indicadores del rendimiento, y

tendrán la oportunidad de hacer preguntas y ofrecer sus comentarios. 

https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96464923986


Phản hồi của phụ huynh về Bảng điều khiển chỉ số hiệu suất chính

Các Trường Công Lập Quận Gwinnett
Văn phòng gắn kết gia đình trình bày

 

Tiến sĩ Shanna Ricketts, 
Giám đốc điều hành

Ngày 28 tháng 2 năm 2023

5:30- 6:30 chiều

CHA MẸ/GIA ĐÌNH
NHÓM TẬP TRUNG ẢO

Nghiên cứu, đánh giá và
phân tích

Bấm vào đây để liên kết

Phiên dịch được
cung cấp bằng
tiếng Việt, tiếng

Tây Ban Nha, tiếng
Hàn và tiếng Trung

Trong phiên này, phụ huynh sẽ được giới thiệu về Bảng điều
khiển chỉ số hiệu suất chính và có cơ hội đặt những câu hỏi

cũng như đưa ra phản hồi.

https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96464923986


家⻓对关键效绩指标仪表板的反馈

Gwinnett 县公⽴学校 
由家庭参与办公室举办

Shanna Ricketts 博⼠ 
执⾏总监

2023年2⽉28⽇
5:30- 6:30 pm

家⻓/家庭
⽹上焦点⼩组

研究、评估和分析

点击这⾥获取链接

提供越南语、西班⽛

语、韩⽂和中⽂⼝译

服务

在会议期间，我们将向家⻓介绍关键效绩指标仪表板，并且家⻓

有机会提出问题和提供反馈。  
 

https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96464923986


핵심 성과 지표 대시보드에 대한 학부모 피드백

귀넷 카운티 공립학교
가족 참여 부서 제공

Dr. Shanna Ricketts, 
상임 이사

2023년 2월 28일
오후 5시 30분 – 6시 30분

학부모/가족
온라인상 포커스 그룹

 

연구, 평가 및 분석

링크를 보시려면 여기를 클릭하십시오.

베트남어, 스페인어, 한
국어, 중국어 통역이 제

공됩니다.

회의 중에 학부모는 핵심 성과 지표 대시보드를 소개받고 질문을 하고 피드
백을 제공할 기회를 얻게 됩니다.

https://gcpsk12-org.zoom.us/j/96464923986
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