
2022 School Climate, Safety and Wellness Inventory (NEW)
Môi Trường Học Tập, An Toàn và Khoẻ Mạnh (Lớp 6-12)
Chúng tôi muốn biết tình hình hiện tại của em và em cảm thấy như thế nào về trường học của mình! Khảo sát này là ẩn danh, nên
không ai thấy được các câu trả lời của cá nhân 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
Trong phần này, chúng tôi muốn hiểu suy nghĩ của bạn về trường học của mình.

1. Em vui mừng như thế nào khi được đến lớp?

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

2. 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

3. Nhìn chung, mức độ kỳ vọng của giáo viên đối với em cao đến mức nào?

Không hề cao Cao một chút Phần nào cao Khá cao Vô cùng cao

4. Bạn cảm thấy mình kết nối với người lớn ở trường ở mức độ nào?

Không hề kết nối Ít có kết nối Phần nào kết nối Khá kết nối Vô cùng kết nối

5. Mức độ quan trọng của bạn đối với người khác ở trường này như thế nào?

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

6. 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

7. Em hài lòng hoặc không hài lòng với không gian ở trường ở mức độ nào?

Rất không hài lòng Phần nào không hài
lòng

Có chút không hài
lòng

Không có ý kiến Có chút hài lòng Phần nào hài lòng Rất hài lòng

8. Em tham gia vào các hoạt động nhóm của trường - ví dụ như thể thao, ban nhạc, kịch, câu lạc bộ, hoặc hội học sinh.

Không Có

9. 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
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10. 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

11. 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

12. 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

13. 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

14. 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

Mối Quan Hệ Hỗ Trợ
Hãy cho chúng tôi biết về các mối quan hệ hỗ trợ trong cuộc sống của em.

15. Có bao nhiêu giáo viên trong số các giáo viên của bạn thể hiện sự tôn trọng bạn?

Không có giáo viên nào của
tôi

Một vài giáo viên của tôi Khoảng một nửa số giáo
viên của tôi

Hầu hết giáo viên của tôi Tất cả các giáo viên của tôi

16. Nếu bạn đi vào lớp học với vẻ buồn chán, có bao nhiêu giáo viên trong số các giáo viên của bạn sẽ quan tâm?

Không có giáo viên nào của
tôi

Một vài giáo viên của tôi Khoảng một nửa số giáo
viên của tôi

Hầu hết giáo viên của tôi Tất cả các giáo viên của tôi

17. Nếu bạn quay trở lại thăm lớp học vào thời điểm ba năm nữa, có bao nhiêu giáo viên trong số các giáo viên của bạn sẽ vui
mừng khi gặp lại bạn?

Không có giáo viên nào của
tôi

Một vài giáo viên của tôi Khoảng một nửa số giáo
viên của tôi

Hầu hết giáo viên của tôi Tất cả các giáo viên của tôi

18. Khi các giáo viên của bạn hỏi dạo này bạn thế nào, có bao nhiêu giáo viên thực sự quan tâm đến câu trả lời của bạn?

Không có giáo viên nào của
tôi

Một vài giáo viên của tôi Khoảng một nửa số giáo
viên của tôi

Hầu hết giáo viên của tôi Tất cả các giáo viên của tôi

Trang 2

 - FOR DEMO PURPOSES ONLY

0

SA
M

PL
E 

FO
R

M



19. Bạn sẽ vui mừng được gặp lại bao nhiêu giáo viên trong số các giáo viên của bạn trong tương lai?

Không có giáo viên nào của
tôi

Một vài giáo viên của tôi Khoảng một nửa số giáo
viên của tôi

Hầu hết giáo viên của tôi Tất cả các giáo viên của tôi

20. 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

21. 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

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

Không Có

23. Em có giáo viên hoặc người lớn khác ở trường mà khi ở cạnh họ, em có thể hoàn toàn là chính mình không?

Không Có

24. Em có thành viên gia đình hoặc người lớn khác bên ngoài trường mà khi ở cạnh họ, em có thể hoàn toàn là chính mình không?

Không Có

25. Em có bạn bè ở trường mà khi ở cạnh họ, em có thể hoàn toàn là chính mình không?

Không Có

An Toàn trong Trường Học
Các câu hỏi này liên quan đến việc em cảm thấy an toàn và được tôn trọng đến mức nào tại trường học của em.

26. 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

27. 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

28. 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

29. 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
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30. 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

31. Nếu một học sinh bị bắt nạt ở trường thì học sinh đó có 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

32. Ở trường của em, người lớn đối xử với học sinh không công bằng ở mức độ nào?

Không hề không công bằng Có chút không công bằng Phần nào không công bằng Khá không công bằng Vô cùng không công bằng

Nhận Thức Văn Hóa
33. Giáo viên có thường xuyên khuyến khích bạn tìm hiểu về người thuộc các chủng tộc, dân tộc hoặc văn hóa khác nhau không?

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

34. Bạn có thường xuyên nghĩ đến những việc mà một người thuộc chủng tộc, dân tộc hoặc văn hóa khác trải qua không?

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

35. Bạn tự tin ở mức độ nào về việc các học sinh trong trường của bạn có thể có những cuộc trò chuyện trung thực với nhau về
chủng tộc?

Không hề tự tin Có chút tự tin Phần nào tự tin Khá tự tin Rất tự tin

36. Ở trường của bạn, bạn có thường xuyên được khuyến khích đào sâu suy nghĩ về các chủ đề liên quan đến chủng tộc không?

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

37. Bạn cảm thấy thoải mái ở mức độ nào khi chia sẻ suy nghĩ của bạn về các chủ đề liên quan đến chủng tộc với các học sinh
khác trong trường của bạn?

Không hề thoải mái Có chút thoải mái Phần nào thoải mái Khá thoải mái Vô cùng thoải mái

38. Học sinh ở trường của bạn có thường xuyên có những cuộc trò chuyện quan trọng về chủng tộc, ngay cả khi họ có thể thấy
không thoải mái, không?

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

39. Khi có những sự kiện tin tức lớn liên quan đến chủng tộc, người lớn trong trường bạn có thường xuyên trao đổi về những tin
tức đó với học sinh không?

Hầu như không bao giờ Đôi khi Khá thường xuyên Thường xuyên Hầu như lúc nào cũng thế
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40. Trường học của bạn giúp học sinh lên tiếng chống phân biệt chủng tộc ở mức độ nào?

Không hề tốt Có chút tốt Phần nào tốt Khá tốt Rất tốt

41. Các học sinh ở trường học của em được tôn trọng và quý trọng bất kể (đánh dấu tất cả các câu phù hợp):

Chủng tộc/nền tảng
văn hóa

Nhận dạng/biểu hiện
giới tính

Khuynh hướng tình
dục

Khác biệt trong học tập Mức thu nhập Khác biệt khác

42. Trong 12 tháng vừa qua, em có thường bị đối xử khác biệt tại trường học của em vì chủng tộc hay sắc tộc của mình không?

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

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

43. 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

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

Không Có

45. 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

46. 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

47. 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

48. 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. (Thiết bị
truyền thông như điện thoại, máy tính, máy tính xách tay/máy tính bảng, hệ thống trò chơi)

Không Có

49. Trung bình trong buổi tối sau một ngày học, em ngủ bao nhiêu giờ?

4 giờ trở xuống 5-6 giờ 7-8 giờ 9-10 giờ

Trang 5

 - FOR DEMO PURPOSES ONLY

0

SA
M

PL
E 

FO
R

M



Sức Khỏe Tâm Thần
Những câu hỏi này liên quan đến sức khỏe tâm thần và an toàn về mặt cảm xúc của em.

50. 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

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

Không Có

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

Không Có

53. Em cảm thấy thoải mái khi tìm kiếm sự trợ giúp về vấn đề sức khỏe tâm thần của mình tại trường học.

Không Có

54. Trong 12 tháng vừa qua, em có bao giờ cảm thấy rất buồn hoặc vô vọng, gần như mỗi ngày trong suốt hai tuần liên tục hoặc
hơn, khiến em ngưng làm một số hoạt động thông thường không?

Không Có Sometimes Frequently Almost always

55. Trong 12 tháng vừa qua, em có thường xuyên cảm thấy buồn, vô vọng, lo lắng hoặc lo âu thường khiến em không muốn đến
trường học không?

Không Có Sometimes Frequently Almost always

56. Trong 12 tháng vừa qua, em có thấy lo ngại về cân nặng hoặc hình tượng bản thân khiến em có những hành vi tự hủy hoại bản
thân không?

Không Có

57. Trong 12 tháng vừa qua, em đã bao giờ cố ý làm đau hoặc làm bị thương bản thân chưa (mà không có ý tự sát)?

Không Có

58. Trong 12 tháng vừa qua, em đã bao giờ nghiêm túc xem xét ý định tự sát chưa?

Không Có

59. Trong 12 tháng vừa qua, nếu em đã nghiêm túc suy nghĩ về ý định tự sát, em có nói với ai về những suy nghĩ này không? (đánh
dấu tất cả các câu phù hợp)

Không, em không nói
với ai

Có, với bạn Có, với cố vấn hoặc
nhà can thiệp

Có, với người lớn ở
trường học ngoài cố

vấn hoặc nhà can thiệp

Có, với người ngoài
trường học

I have never seriously
thought about

attempting suicide
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60. Trong 12 tháng vừa qua, em đã bao giờ có ý định tự sát chưa?

Không Có

61. Trong 12 tháng vừa qua, em đã từng gặp phải hành vi bắt nạt trên mạng - ví dụ, đã có ai cố ý sử dụng máy tính, internet, điện
thoại, hoặc thiết bị khác để làm điều gì xấu hoặc tổn thương với em không?

Không Có: 1 lần Có: 2-5 lần Có: Từ 6 lần trở lên

62. Trong 12 tháng vừa qua, có học sinh nào đe dọa, quấy rối hay làm tổn thương em một hoặc nhiều lần trong khuôn viên trường
học không?

Không Có: 1 lần Có: 2-5 lần Có: Từ 6 lần trở lên

63. Em có kiến thức và nguồn lực để bảo vệ an toàn cho bản thân trong các mối quan hệ.

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

64. Trong 12 tháng vừa qua, em có bị người mà em đang hẹn hò hoặc đi chơi cùng cố ý làm tổn thương về thể chất không?

Không Có I have not dated
anyone in the past 12

months

Ma Túy, Rượu và Thuốc Lá
Những câu hỏi này liên quan đến ma túy, rượu và thuốc lá. Các câu trả lời của em hoàn toàn ẩn danh, nên hãy trả lời thành thật.

65. Trong 30 ngày vừa qua, em đã hút bao nhiêu điếu thuốc lá?

Em chưa từng hút thuốc lá Ít hơn 10 điếu thuốc lá 10-20 điếu thuốc lá Nhiều hơn 20 điếu thuốc lá

66. Trong 30 ngày vừa qua, em đã sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nhai trong bao nhiêu ngày?

0 ngày 1-7 ngày 8-14 ngày Từ 15 ngày trở lên

67. Trong 30 ngày vừa qua, em đã uống rượu ít nhất một lần trong bao nhiêu ngày?

0 lần Ít hơn 5 ngày 5-10 ngày Nhiều hơn 10 ngày

68. Bao nhiêu phần trăm bạn bè của em uống rượu ít nhất là hàng tuần?

0 phần trăm 10-25% 25-50% 50-100%

69. Em có nghĩ một người ở độ tuổi của em uống rượu thường xuyên (ít nhất một hoặc hai lần một tháng) là sai trái đến mức nào?

Rất sai Sai Không có ý kiến Sai một chút Không sai chút nào
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70. Phụ huynh hoặc người giám hộ của em cảm thấy việc em uống rượu thường xuyên (ít nhất một hoặc hai lần một tháng) là sai
trái đến mức nào?

Rất sai Sai Không có ý kiến Sai một chút Không sai chút nào

71. Em đã bao giờ sử dụng cần sa chưa (bao gồm hút thuốc lá cần sa, tiêu thụ thực phẩm cần sa và sử dụng cần sa dạng hơi)?

Không Có

72. Trong 30 ngày vừa qua, em đã sử dụng cần sa bao nhiêu lần?

0 lần Dưới 5 lần 5-10 lần Trên 10 lần

73. Bao nhiêu phần trăm bạn bè của em sử dụng cần sa ít nhất là hàng tuần?

0 phần trăm 10-25% 25-50% 50-100%

74. Em nghĩ một người ở độ tuổi của em sử dụng cần sa là sai trái đến mức nào?

Rất sai Sai Không có ý kiến Sai một chút Không sai chút nào

75. Trong 12 tháng vừa qua, có ai mời chào, bán, hoặc cho em ma túy bất hợp pháp trong khuôn viên trường học không?

Không Có

76. Em đã bao giờ làm bất cứ điều gì trong khi say rượu hoặc hưng phấn mà sau đó em đã hối hận không?

Không Có

77. Em có thường xuyên thấy học sinh lái xe hoặc ngồi trên xe hơi hoặc phương tiện khác khi đang bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc
rượu không?

Một lần một ngày 3-5 lần một tuần 1-2 lần một tuần một lần một tháng không bao giờ

78. Nếu em đã sử dụng rượu, cần sa hoặc các loại ma túy khác trong 12 tháng vừa qua, lý do em sử dụng chúng là gì? (Đánh dấu
tất cả các câu phù hợp)

Em chưa từng dùng
chất kích thích

Vì em tò mò Để giải tỏa tâm trí của
em khỏi những vấn đề

của mình

Để hòa đồng hơn Để cho vui Để em dễ ngủ

79. Em sẽ tìm thông tin tốt nhất về rủi ro của việc sử dụng ma túy và rượu ở đâu? (Đánh dấu tất cả các câu phù hợp)

Internet / Mạng Xã Hội Lớp Y Tế Học Đường Bạn Bè Phụ Huynh Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y
Tế
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80. I would like my school to help me learn more about the following (Check all that apply)

Substance use and
prevention

Mental health supports Technology use Stress management Healthy relationships

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.

81. Giới tính của em là gì?

Nữ Nam Phi Nhị Giới

82. Em đang theo học lớp mấy?

6 7 8 9 10 11 12 12+ / GED

83. Chủng tộc hay dân tộc của em là gì?

Người Mỹ Bản
Địa / Người

Alaska Bản Địa

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

phải Gốc Tây
Ban Nha)

Tây Ban Nha /
Latino / Latina

Thổ dân Hawaii
/ Đảo Thái Bình

Dương

Da trắng / Da
trắng

Nhiều chủng tộc
/ Đa chủng tộc

Không được liệt
kê ở trên

84. Em xác định mình là Đồng Tính Nữ, Đồng Tính Nam, Song Tính, Chuyển Giới hay Đang Tìm Hiểu Giới Tính Bản Thân
chưa?

Không Có Không muốn trả lời

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

Không Có

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

Không Có

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

Không Có Không Muốn Trả Lời

CẢM ƠN EM!
Cảm ơn em đã chia sẻ phản hồi của mình với chúng tôi! Hãy nhớ rằng có những người ở trường học hỗ trợ em nếu em có vấn đề cần
giúp đỡ. Em có thể nhờ giáo viên giúp đỡ, hoặc yêu cầu nói chuyện với Cố Vấn Học Đường, Nhà Tâm Lý Học hoặc Nhân Viên Xã
Hội.
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