
2022 School Climate, Safety and Wellness Inventory (NEW)
Môi Trường Học Tập, An Toàn và Khoẻ Mạnh (Lớp 3-5)
Chúng tôi muốn biết em cảm nhận như thế nào về trường học của mình! Khảo sát này là ẩn danh, nên sẽ không ai biết câu trả lời của
em. Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến trung thực của em để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về trải nghiệm và công việc của em, giúp
cải thiện nhà trường trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Một số câu hỏi liên quan đến các chủ đề nhạy cảm như bắt nạt, sức khỏe tâm
thần và sự an toàn. Nếu em nghĩ rằng mình có thể gặp khó khăn khi thực hiện khảo sát này, hãy cho giáo viên của em biết.

Môi Trường Học Tập
Những câu hỏi này liên quan đến cảm giác khi ở trường học.

1. Các giáo viên của em thể hiện sự vui vẻ khi được dạy lớp em ở mức độ thường xuyên như thế nào?

Hầu như không bao giờ Đôi khi Khá thường xuyên Thường xuyên Hầu như lúc nào cũng thế

2. Những người ở trường học của bạn hiểu rõ về bạn ở mức độ nào?

Không hề hiểu Có chút hiểu Phần nào hiểu Hiểu khá rõ Hiểu rất rõ

3. Mức độ hỗ trợ của người lớn ở trường của bạn dành cho bạn như thế nào?

Không hề hỗ trợ Ít có hỗ trợ Phần nào hỗ trợ Hỗ trợ khá nhiều Hỗ trợ rất nhiều

4. Năng lượng ở trường tích cực hoặc tiêu cực như thế nào?

Rất tiêu cực Phần nào tiêu cực Có chút tiêu cực Không có ý kiến Có chút tích cực Phần nào tích cực Rất tích cực

5. Nội quy dành cho học sinh tại trường này công bằng hoặc không công bằng ở mức độ nào?

Rất không công
bằng

Phần nào không
công bằng

Có chút không
công bằng

Không có ý kiến Có chút công bằng Phần nào công
bằng

Rất công bằng

6. Người lớn ở trường học của em đối xử công bằng với tất cả học sinh.

Hoàn Toàn Không Đồng Ý Không Đồng Ý Không Có Ý Kiến Đồng Ý Hoàn Toàn Đồng Ý

7. Các bạn ở trường của bạn tôn trọng bạn ở mức độ nào?

Không hề tôn trọng Có chút tôn trọng Phần nào tôn trọng Tôn trọng đáng kể Rất tôn trọng

8. Các học sinh trong trường của em tôn trọng sự khác biệt ở các học sinh khác (ví dụ, họ đến từ đâu, họ trông như thế nào, v.v.).

Hoàn Toàn Không Đồng Ý Không Đồng Ý Không Có Ý Kiến Đồng Ý Hoàn Toàn Đồng Ý

9. Trường học của em cố gắng để tất cả các gia đình tham gia vào hoạt động của trường học.

Hoàn Toàn Không Đồng Ý Không Đồng Ý Không Có Ý Kiến Đồng Ý Hoàn Toàn Đồng Ý
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10. Ở trường em, hành vi của các học sinh khác có ảnh hưởng xấu hoặc tốt đến việc học của em ở mức độ nào?

Ảnh hưởng rất xấu
đến việc học của

em

Phần nào ảnh
hưởng xấu đến việc

học của em

Ảnh hưởng hơi xấu
đến việc học của

em

Không có ý kiến Ảnh hưởng hơi tốt
đến việc học của

em

Phần nào ảnh
hưởng tốt đến việc

học của em

Ảnh hưởng rất tốt
đến việc học của

em

11. Nhìn chung, bạn cảm thấy mình muốn gắn kết với trường của mình ở mức độ nào?

Không hề gắn kết Gắn kết rất ít Phần nào gắn kết Khá gắn kết Hoàn toàn gắn kết

12. Em có bạn bè ở trường mà em có thể tin tưởng nhờ giúp đỡ bất kể chuyện gì không?

Không Có

Mối Quan Hệ Hỗ Trợ
Vui lòng cho chúng tôi biết mối quan hệ của em với các giáo viên ở trường học.

13. Mức độ tôn trọng của giáo viên dành cho em là như thế nào?

Không hề tôn trọng Có chút tôn trọng Phần nào tôn trọng Khá tôn trọng Rất tôn trọng

14. Nếu em bước vào lớp học với vẻ buồn chán, mức độ quan tâm của thầy/cô giáo của em sẽ như thế nào?

Không hề quan tâm Có chút quan tâm Phần nào quân tâm Khá quan tâm Vô cùng quan tâm

15. Khi giáo viên của em hỏi "Em có khỏe không?", em có thường xuyên cảm thấy giáo viên của mình thực sự muốn biết câu trả
lời của em không?

Hầu như không bao giờ Đôi khi Khá thường xuyên Thường xuyên Hầu như lúc nào cũng thế

16. Em cảm thấy vui mừng khi được giáo viên của em tiếp tục giảng dạy ở mức độ nào?

Không hề vui mừng Ít vui mừng Phần nào vui mừng Khá vui mừng Vô cùng vui mừng

17. Em có giáo viên hoặc người lớn khác ở trường mà em có thể tin tưởng nhờ giúp đỡ bất kể chuyện gì không?

Không Có

An Toàn trong Trường Học
Những câu hỏi này liên quan đến mức độ an toàn mà em cảm thấy khi ở trường học.

18. Em cảm thấy an toàn tại trường học của em.

Hoàn Toàn Không Đồng Ý Không Đồng Ý Không Có Ý Kiến Đồng Ý Hoàn Toàn Đồng Ý

19. Em cảm thấy thoải mái khi nhờ người lớn giúp đỡ nếu em đang lo lắng, buồn bã hoặc sợ hãi.

Không Có
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20. Mức độ thường xuyên mọi người tỏ ra thiếu tôn trọng người khác ở trường học của bạn như thế nào?

Hầu như không bao giờ Đôi khi Khá thường xuyên Thường xuyên Hầu như lúc nào cũng thế

21. Học sinh ở trường em đánh nhau với mức độ thường xuyên như thế nào?

Hầu như không bao giờ Đôi khi Khá thường xuyên Thường xuyên Hầu như lúc nào cũng thế

22. Có khả năng một người nào đó ở trường sẽ bắt nạt em trên mạng không?

Không hề có khả năng Có chút khả năng Phần nào có khả năng Khá có khả năng Rất có khả năng

23. Em phải lo lắng về tình trạng bạo lực tại trường của mình với mức độ thường xuyên như thế nào?

Hầu như không bao giờ Đôi khi Khá thường xuyên Thường xuyên Hầu như lúc nào cũng thế

24. Nếu một học sinh bị bắt nạt ở trường thì học sinh đó cảm thấy khó khăn trong việc nhờ người lớn giúp đỡ không?

Không hề khó khăn Có chút khó khăn Phần nào khó khăn Khá khó khăn Vô cùng khó khăn

25. Em sẽ nói với người lớn ở trường học nếu em cảm thấy lo lắng về sự an toàn của mình.

Không Có

26. Em sẽ nói với người lớn ở trường học nếu em thấy lo lắng về sự an toàn của bạn mình.

Không Có

Sức Khỏe và Hạnh Phúc
Những câu hỏi này liên quan đến sức khỏe và hạnh phúc tổng thể của em.

27. Trong 12 tháng vừa qua, em đã chuyển nhà bao nhiêu lần?

Em đã chuyển nhà 0 lần Em đã chuyển nhà 1 lần Em đã chuyển nhà 2-4 lần Em đã chuyển nhà từ 5 lần trở lên

28. Trong 12 tháng vừa qua, em hoặc gia đình em có phải lo lắng về chỗ ở không?

Không Có

29. Trong 30 ngày vừa qua, em có thường xuyên bị đói vì trong nhà không có đủ thức ăn không?

Không bao giờ Hiếm khi Khá thường xuyên Hầu như mọi lúc Luôn luôn

30. Gia đình em mong muốn em đến trường học mỗi ngày.

Hoàn Toàn Không Đồng Ý Không Đồng Ý Không Có Ý Kiến Đồng Ý Hoàn Toàn Đồng Ý
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31. Trong một ngày bình thường, em dành bao nhiêu giờ đồng hồ để sử dụng thiết bị truyền thông vì mục đích ngoài việc làm bài
tập về nhà - ví dụ, thiết bị truyền thông như điện thoại, máy tính, máy tính xách tay/máy tính bảng?

Dưới 1 giờ Khoảng 1-3 giờ Từ 3 giờ trở lên 6 or more hours

32. Em có thể sử dụng điện thoại, máy tính, hoặc thiết bị khác mà không bị phụ huynh/người giám hộ áp đặt quy định gì.

Không Có

33. Em cảm thấy an toàn để thể hiện mình là ai tại trường học của em.

Hoàn Toàn Không Đồng Ý Không Đồng Ý Không Có Ý Kiến Đồng Ý Hoàn Toàn Đồng Ý

34. Trong 2 tuần vừa qua, hầu như ngày nào em cũng cảm thấy buồn và lo lắng.

Không Có

35. Em có thành viên gia đình hoặc người lớn khác bên ngoài trường mà em có thể tin tưởng nhờ giúp đỡ bất kể chuyện gì không?

Không Có

Ma Túy, Rượu và Thuốc Lá
Những câu hỏi này liên quan đến thuốc lá, rượu và ma túy. Hãy nhớ rằng sẽ không ai thấy được câu trả lời của em.

36. Em đã bao giờ thử uống rượu, thuốc lá, hoặc bất kỳ loại ma túy nào khác chưa?

Không Có

37. Em đã bao giờ được mời chào uống rượu, thuốc lá, hoặc bất kỳ loại ma túy nào khác chưa?

Không Có

38. Em đã bao giờ thấy những đứa trẻ cùng tuổi với mình sử dụng ma túy hoặc rượu chưa?

Không Có

Câu Hỏi Về Thông Tin Cơ Bản
Chúng tôi cần biết một số thông tin cơ bản về các em để có thể xác định những kiểu học sinh đã trả lời những câu hỏi này.

39. Giới tính của em là gì?

Nữ Nam không thích trả lời

40. Em đang theo học lớp mấy?

3 4 5
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41. Chủng tộc hoặc sắc tộc của em là gì? (Hãy điền vào vòng tròn mô tả chính xác nhất về em)

Người Mỹ Bản
Địa / Người

Alaska Bản Địa

Người Châu Á Người Mỹ Da
Đen/Người Mỹ
Gốc Phi (Không

phải Gốc Tây
Ban Nha)

Người Gốc Tây
Ban Nha /

Người Mỹ La
Tinh

Người Hawaii
Bản Địa / Cư
Dân Đảo Thái
Bình Dương

Khác

Người Da
Trắng/Người

Cáp-ca

Nhiều Chủng
Tộc / Đa Chủng

Tộc

Không Có Trong
Danh Sách Trên

42. Tiếng Anh có phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của em không?

Không Có

43. Em có tham gia vào bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào ở trường học của em không?

Không Có

44. Em có nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt không?

Không Có Em không biết

45. Em có tham gia chương trình SACC trước hay sau giờ học không?

Không Có

CẢM ƠN EM!
Cảm ơn em đã chia sẻ phản hồi của mình với chúng tôi! Nếu em có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần nói chuyện với ai đó sau khi thực
hiện khảo sát này, vui lòng cho giáo viên của em biết để họ có thể kết nối em với cố vấn học đường, nhà tâm lý học hoặc nhân viên
xã hội.
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