2021-22 Khảo Sát Môi Trường Học Sinh Học sinh Trung
học cấp 2
Mục đích của khảo sát môi trường này là để hiểu cảm nhận của học sinh về sự an toàn,
kết nối với nhau, hỗ trợ nhau như thế nào ở lớp và trường học. Những phản hồi của bạn
sẽ được giữ bí mật có nghĩa là không ai ở trường của bạn (chẳng hạn như hiệu trưởng,
thầy cô giáo vân vân) sẽ biết được phản hồi của bạn hoặc những gì bạn đã nói. Làm ơn
cung cấp thẳng thắn và thành thật những phản hồi của bạn qua những câu hỏi dưới đây.
Những phản hồi của bạn sẽ được dùng để giúp cải thiện trường học và dịch vụ cung cấp
cho học sinh.
Làm ơn đọc kỹ từng câu hỏi.

Trong khi bạn trả lời những câu hỏi này, hãy nghĩ đến những trải
nghiệm bạn đã trải qua {{ custom.course_name }}.
không bao giờ

Có, thỉnh thoảng

Có, phần lớn

Có, gần như hoàn toàn

Bạn cảm giác
thân với những
bạn trong lớp
này?
Bạn có vui vẻ
tham gia lớp
này?
Bạn có cảm
thấy rằng bạn
là một phần
của lớp này?

1

không bao giờ

Có, thỉnh thoảng

Có, phần lớn

Có, gần như hoàn toàn

Học sinh được
đối xử công
bằng trong
lớp?
Thầy cô có
khuyến khích
bạn học chăm
chỉ để bạn
được thành
công?
Thầy cô có
giúp bạn bài
tập ở trường
không?
Thầy cô cả
cho bạn cơ hội
để tham gia
các cuộc thảo
luận hoặc các
hoạt động
trong lớp?
Bạn có biết
cách làm thế
nào để nhận
sự giúp đỡ
ngoài giờ học?

Trong khi bạn trả lời những câu hỏi này, hãy nghĩ đến những trải
nghiệm bạn đã trải qua {{ custom.course_name }}.
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không bao giờ

Có, thỉnh thoảng

Có, phần lớn

Có, gần như hoàn toàn

Thầy cô của
bạn giải thích
rõ ràng chuyện
gì sẽ xảy ra
nếu bạn không
tuân thủ theo
nội quy của
lớp?
Bạn có biết
bạn cần phải
cư xử như thế
nào ở trong
lớp?
Bạn có biết
nội qui của lớp
là gì không?
Thầy cô có đối
xử tôn trọng
bạn hay
không?
Các bạn có đối
xử tôn trọng
với thầy cô
hay không?
Nội qui trong
lớp có công
bằng không?
Khi học sinh
không theo nội
quy của lớp,
học sinh được
cư xử công
bằng không
Bạn có bao giờ
bị tổn thương
ở trong lớp
này không?
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không bao giờ

Có, thỉnh thoảng

Có, phần lớn

Có, gần như hoàn toàn

Bạn có cảm
thấy an toàn
khi bạn ở
trong lớp này
không?

Trong khi bạn trả lời những câu hỏi này, hãy nghĩ đến những trải
nghiệm bạn đã trải qua ở trường.
Không bao giờ

Có, thỉnh thoảng

Có, phần lớn

Có, gần như hoàn toàn

Bạn có bao giờ
cảm thấy bị
tổn thương ở
khuôn viên
trường?
Bạn có cảm
thấy an toàn
khi đi bộ tới/từ
khu viên
trường?
Bạn có thấy an
toàn trong
khuôn viên
trường?
Bạn có cảm
thấy bạn là
một phần của
trường?
Bạn có cảm
thấy bạn được
tôn trọng ở
trường này?

Trong khi bạn trả lời những câu hỏi này, hãy nghĩ đến những trải
nghiệm bạn đã trải qua ở trường trong 12 tháng qua.
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0 lần

1 lần

2 or 3 lần

4 or nhieu lần

Bao nhiêu lần
trong địa bàn
trường học
bạn bị đẩy, xô
ngã, tát, đánh
hoặc đá bởi
người khác dù
không phải là
đùa giỡn?
Bao nhiêu lần
trong địa bàn
trường học
bạn bị những
lời đồn ác ý và
nói dối lan
truyền về
bạn?
Bao nhiêu lần
trong địa bàn
trường học
bạn đã gặp
phải những trò
đùa, bình luận
hoặc cử chỉ
tình dục về
bạn?
Bao nhiêu lần
trong địa bàn
trường học
bạn bị đem ra
làm trò cười
bởi ngoại hình
của bạn hoặc
cách bạn nói
chuyện?
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2021-22 Khảo Sát Môi Trường Học Sinh Học sinh Trung
học cấp 2
Trong khi bạn trả lời những câu hỏi này, hãy nghĩ đến những trải
nghiệm bạn đã trải qua {{ custom.course_name }}.
Không bao giờ

Có, thỉnh thoảng

Có, phần lớn

Có, gần như hoàn
toàn

Bạn có tin rằng thầy
cô giáo thật sự lo
lắng cho bạn không?
Thầy cô giáo có lo
lắng về trạng thái
cảm xúc xã hội của
bạn không?
Thầy cô giáo có thảo
luận về kỷ năng cảm
súc xã hội trong lớp
này không?
Bạn có tìm thấy
những hoạt động ý
nghĩa trong lớp này
không?
Những bài học trong
lớp này có thú vị
không?
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Không bao giờ

Có, thỉnh thoảng

Có, phần lớn

Có, gần như hoàn
toàn

Bạn có cảm thấy
thoải mái khi hỏi thầy
cô giáo giúp đỡ không
?
Thầy cô giáo của bạn
có giải thích những
vấn đề hóc búa rõ
ràng không?
Lớp học này có dùng
những ví dụ kết nối
với bạn không?
Thầy cô giáo của bạn
có thách thức bạn
động não không?
Thầy cô giáo có
khuyến khích bạn cố
gắng hết sức không?
Những bạn cùng lớp
với bạn có cư xử
giống như yêu cầu
của thầy cô không?
Thời gian ở lớp có
được sử dụng hiệu
quả không?

Trong khi bạn trả lời những câu hỏi này, hãy nghĩ đến những trải
nghiệm bạn đã trải qua ở trường.
Không đúng

Đúng phần rất nhỏ

Đúng một phần

Đúng phần lớn

Bạn có được
đăng ký những
lớp bạn thích
không?
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Không đúng

Đúng phần rất nhỏ

Đúng một phần

Đúng phần lớn

Nếu bạn
muốn, bạn có
cần nói
chuyện với
nhà trị liệu
tâm thần hoặc
nhân viên xã
hội tại trường
không?
Nếu bạn
muốn, bạn có
cần giúp đỡ
học thêm ở
trường không?
Nếu bạn
muốn, bạn có
cần giúp đỡ từ
những cố vấn
học đường
không?
Nếu bạn
muốn, bạn có
cần tham gia
những hoạt
động ngoại
khoá không?
Nếu bạn
muốn, bạn có
cần đăng ký
những khoá
học nâng
cao/danh dự
mà bạn thích
không?
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Không đúng

Đúng phần rất nhỏ

Đúng một phần

Đúng phần lớn

Những nhân
viên ở trường
có khuyến
khích bạn lấy
những khoá
học nâng cao
không?
Bạn có những
lời nói ý nghĩa
về chuyện xảy
ra ở trường
không?
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2021-22 Khảo Sát Môi Trường Học Sinh Học sinh Trung
học cấp 2
Trong khi bạn trả lời những câu hỏi này, hãy nghĩ đến những trải
nghiệm bạn đã trải {{ custom.course_name }}.
Không bao giờ

Có, thỉnh thoảng

Có, phần lớn

Có, gần như hoàn toàn

Thầy cô giáo
có mong muốn
bạn phát biểu
và chia sẻ ý
kiến không?
Thầy cô giáo
có tạo cơ hội
cho bạn làm
việc và giao
tiếp với bạn
cùng lớp
không?
Thầy cô giáo
có chỉ dẫn/hỗ
trợ cuộc thảo
luận của bạn
với những học
sinh khác
không?
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Không bao giờ

Có, thỉnh thoảng

Có, phần lớn

Có, gần như hoàn toàn

Khi bạn làm
việc với những
học sinh khác,
phần lớn bạn
nói về bài tập
phải không?
Khi bạn làm
việc với những
học sinh khác,
bạn có thách
thức những ý
kiến của các
bạn khác
không?
Khi thầy cô
đặt ra câu hỏi,
bạn có đủ thời
gian để tìm
câu trả lời
không?
Thầy cô giáo
có mong muốn
tất cả học sinh
tham gia mỗi
ngày không?

Trong khi bạn trả lời những câu hỏi này, hãy nghĩ đến những trải
nghiệm bạn đã trải qua {{ custom.course_name }}.
Không bao giờ

Có, thỉnh thoảng

Có, phần lớn

Có, gần như hoàn toàn

Thầy cô giáo
có giải thích
những gì bạn
sẽ học và tại
sao không?
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Không bao giờ

Có, thỉnh thoảng

Có, phần lớn

Có, gần như hoàn toàn

Thầy cô giáo
có giải thích
bài học theo
cách bạn có
thể hiểu
không?
Thầy cô giáo
có nói với bạn
rằng bạn sẽ
biết nếu bạn
học bài
không?
Thầy cô giáo
có đưa ra cho
bạn những
phản hồi hữu
ích về bài
kiểm tra và
bài tập của
bạn không?
Bạn có sử
dụng những
phản hồi mà
thầy cô cung
cấp không?
Những bài
kiểm tra có
cho thấy
những gì bạn
cần giúp đỡ
không?
Thầy cô giáo
có biết khi nào
bạn không
hiểu vài vấn
đề gì đó
không?
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Điều tốt nhất về trường của bạn là gì?

Một điều bạn sẽ thay đổi về trường học của bạn là gì?
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