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Tiếng Việt

Introduction

 .
Cuộc Khảo sát Hàng Năm của LCPS dành cho Học sinh Trung học Đệ nhị

cấp 2022-2023

 .
Hướng dẫn cho Học sinh:
 
Cuộc khảo sát này là về cảm nghĩ của em về nhà trường. Hãy chọn câu trả lời
phù hợp nhất với ý nghĩ của em đối với mỗi mệnh đề. Em cần phải trả lời tất cả
mọi câu hỏi trước khi chuyển sang trang kế tiếp.
 
Cho chúng tôi biết cảm nghĩ thật sư của em như thế nào. Không ai có thể biết
đó là những câu trả lời của em. Nếu em không hiểu một từ ngữ hoặc một câu
hỏi nào, hãy giơ tay và xin giáo viên giải thích.

Sự tham gia cuộc khảo sát này là tự nguyện. Nếu em không muốn tham gia,
hãy rời khỏi màn hình này. 
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Hãy đọc mỗi câu hỏi một cách cẩn thận - một số câu có thể trái ngược với
những gì em nghĩ.
 
Những câu hỏi có dấu * là bắt buộc.
 
Cám ơn!

ACL

Attends ACL. ${e://Field/School} Các học viện của Loudoun

*. Chương trình Các học viện của Loudoun:

Student Engagement

PART A. Vui lòng cho chúng tôi biết em có đồng ý với những câu nói sau đây về
trường học của em hay không. Lưu ý rằng các câu trả lời có thứ tự từ thấp đến

Học viện Khoa kỹ sư và Công nghệ (Academy of Engineering and
Technology / AET)

Học viện Khoa học (Academy of Science / AOS)

Học viện Kỹ thuật Cao cấp Monroe (Monroe Advanced Technical Academy
/ MATA)
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cao (Hoàn toàn không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).

Student Relationships

PART B. Vui lòng cho chúng tôi biết em có đồng ý với những câu nói sau đây về
trường học của em hay không. Lưu ý rằng các câu trả lời có thứ tự từ thấp đến
cao (Hoàn toàn không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Em cảm thấy như em
thuộc về ngôi trường
này.

  

Em có cơ hội ở
trường để tham gia
vào quá trình làm ra
quyết định.

  

Em thích trường này.   

Em muốn học càng
nhiều càng tốt ở
trường.

  

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Em có thể hòa đồng
với các học sinh khác
tại trường này.

  

Những điều em học
được ở trường này
phản ánh các nền
văn hóa, chủng tộc
và bản sắc khác
nhau.
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Socio-Emotional Wellbeing

PART C. Vui lòng cho chúng tôi biết em có đồng ý với những câu nói sau đây về
trường học của em hay không. Lưu ý rằng các câu trả lời có thứ tự từ thấp đến
cao (Hoàn toàn không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Các học sinh đối xử
với nhau một cách
tôn trọng bất kể
chủng tộc hoặc
những sự dị biệt
khác.

  

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Giáo viên hoặc quản
trị viên nhà trường
của em giúp đỡ em
khi em gặp khó khăn.

  

Em có thể xác định
em cảm thấy như thế
nào.

  

Em giải quyết những
bất đồng với các học
sinh khác bằng cách
nói chuyện với họ.

  

Em biết làm thế nào
để quyết định đúng
sai.
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LCPS Initiatives

PART D. Vui lòng cho chúng tôi biết em có đồng ý với những câu nói sau đây về
trường học của em hay không. Lưu ý rằng các câu trả lời có thứ tự từ thấp đến
cao (Hoàn toàn không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Em có thể quản lý
cảm xúc của mình khi
em buồn.

  

Em có thể nhận biết
những cảm xúc của
người khác.

  

Em biết cách tìm
kiếm sự hỗ trợ tư vấn
tại trường của mình.

  

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Em có thể giải thích
một ý tưởng của
mình cho người khác
và làm cho họ hiểu
những gì em muốn
nói.

  

Em có thể làm việc
với những người
khác và học hỏi từ họ
để cùng nhau giải
quyết vấn đề.
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Student Behavior

PART E. Vui lòng cho chúng tôi biết em có đồng ý với những câu nói sau đây về
trường học của em hay không. Lưu ý rằng các câu trả lời có thứ tự từ thấp đến
cao (Hoàn toàn không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Em nêu ra những câu
hỏi và suy nghĩ theo
những cách thức có
tính chất sáng tạo.

  

Em có quyền lựa
chọn về cách em thể
hiện khả năng học
tập của mình ở
trường.

  

Em có cơ hội xem lại
bài làm của mình ở
trường và sửa chữa
nó hoặc làm cho nó
tốt hơn.

  

Em đưa ra những ý
tưởng hoặc chiến
lược mới để giải
quyết những vấn đề
khó khăn.
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Equitable Practices

PART F. Vui lòng cho chúng tôi biết em có đồng ý với những câu nói sau đây về
trường học của em hay không. Lưu ý rằng các câu trả lời có thứ tự từ thấp đến
cao (Hoàn toàn không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Em biết những hậu
quả nếu em vi phạm
nội quy của trường.

  

Giáo viên và những
người lớn khác ở
trường này cho em
biết khi nào em có
những hành vi tích
cực.

  

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Nhân viên nhà trường
kỷ luật học sinh theo
cùng một cách khi
những học sinh đó
phạm cùng một lỗi.

  

Em được khuyến
khích chọn học
những khóa học có
nhiều thử thách
(Honors, DE, AP).
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PART G. Vui lòng cho chúng tôi biết em có đồng ý với những câu nói sau đây về
trường học của em hay không. Lưu ý rằng các câu trả lời có thứ tự từ thấp đến
cao (Hoàn toàn không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).

Bullying

PART H.. Xin cho chúng tôi biết em có đồng ý với những câu nói sau đây về
trường học của em hay không. Hãy sử dụng định nghĩa về bắt nạt này để trả lời
câu hỏi dưới đây:

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Em có cơ hội để cùng
với các học sinh khác
tham gia vào các
nhóm có chung sở
thích.

  

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Em cảm thấy an toàn
ở trường này.

  

Em cảm thấy an toàn
khi đi từ nhà tới
trường hoặc từ
trường về nhà.

  

Trường của em sạch
sẽ.
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Bắt nạt là việc sử dụng nhiều lần sức mạnh thể chất hoặc sức mạnh xã hội
của một người để cố ý gây thương tích, làm hại, đe dọa hoặc làm người
khác xấu hổ;
Bắt nạt có thể là thể xác, bằng lời nói hoặc xã hội;
Bắt nạt trên mạng bao gồm việc liên tục sử dụng công nghệ (điện thoại di
động, email, Internet, Phương tiện truyền thông xã hội, v.v.) để cố ý làm hại
người khác;
Mặc dù tất cả các hành vi thô lỗ và xấu tính đều gây tổn thương, nhưng
hành vi bắt nạt phải được lặp đi lặp lại và có chủ đích, đồng thời có sự
mất cân bằng về sức mạnh. Không phải tất cả những vụ xung đột, đánh
nhau, trêu chọc hoặc lộn xộn đều là bắt nạt.

Q29. Bắt nạt là một vấn đề ở trường này.

Q30. Em có nhìn thấy nạn bắt nạt ở trường này trong năm nay.

Q30 b. Em có ngừng bắt nạt khi em đã nhìn thấy những vụ bắt nạt ở trường.

Có

Không

Có

Không

Có

Không
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Q31. Em đã bị bắt nạt ở trường trong năm nay.

Q31 b. Em có nói với giáo viên hoặc người lớn khác ở trường về vụ bắt nạt
không?

Q31 c. Giáo viên hoặc người lớn có giúp ngăn chặn hành vi bắt nạt không?

School Practices

PART I. Vui lòng cho chúng tôi biết em có đồng ý với những câu nói sau đây về
trường học của em hay không. Lưu ý rằng các câu trả lời có thứ tự từ thấp đến
cao (Hoàn toàn không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).

Có Không

Có

Không

Có

Không
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Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Trường này đối xử với
học sinh thuộc tất cả
các nhóm người với
sự tôn trọng.

  

Giáo viên và những
người lớn khác ở
trường này đối xử với
em một cách tôn
trọng.

  

Giáo viên và những
người lớn khác ở
trường này quan tâm
tới em.

  

Có những giáo viên
hoặc những người
lớn khác ở trường
này mà em có thể
nói chuyện nếu em
cần giúp đỡ về điều
gì đó.

  

Văn hóa hoặc quan
điểm của em được
bao gồm và tôn
trọng trong lớp học
của mình.

  

Giáo viên và những
người lớn khác ở
trường này mong em
được thành công.

  

Các lớp học của em
thách thức em phát
triển về mặt học tập.
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Academic Environment

PART J. Vui lòng cho chúng tôi biết em có đồng ý với những câu nói sau đây về
trường học của em hay không. Lưu ý rằng các câu trả lời có thứ tự từ thấp đến
cao (Hoàn toàn không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Em nhận được sự hỗ
trợ mà em cần ở
trường.

  

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Giáo viên và những
người lớn khác ở
trường này mong
cho em thành công.

  

Những lớp học của
em thách thức em
có tiến bộ về mặt học
hành.

  

Các giáo viên ở
trường em giao tiếp
với em một cách có
hiệu quả.

  

Các giáo viên ở
trường em có những
sự kỳ vọng trước sau
như một.
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Activities and Programs

PART K. Vui lòng cho chúng tôi biết em có đồng ý với những câu nói sau đây về
trường học của em hay không. Lưu ý rằng các câu trả lời có thứ tự từ thấp đến
cao (Hoàn toàn không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Các giáo viên ở
trường em có những
phản hồi có ích về
bài vở của em.

  

Các giáo viên ở
trường em có những
phản hồi nhanh
chóng về bài vở của
em.

  

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Các học sinh ở
trường em có cơ hội
đồng đều để tham
gia các môn thể thao
và các hoạt động.

  

Trường em có những
hoạt động đáp ứng
sở thích của em.
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Block 12

Q50. Vui lòng chia sẻ bất kỳ phản hồi bổ sung nào mà em có thể có về trường
này.

    

Hoàn toàn
không đồng ý Không đồng ý Đồng ý

Hoàn toàn
đồng ý

Em biết cách ghi
danh để tham gia
những câu lạc bộ và
những hoạt động
chuyên biệt.

  

Trường em chia sẻ
thông tin về tất cả
những hoạt động và
câu lạc bộ mà
trường cung cấp.
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