
 

Vào học kỳ  mùa xuân này, nhiề u gia đình, học sinh và nhân viên đã chia sẻ  mố i quan tâm về  sứ c 
khỏe tinh thầ n và xã hộ i củ a họ c sinh.  Mộ t phầ n công việ c củ a chúng tôi trong việ c hỗ  trợ  
học sinh trong năm nay là giúp các em củ ng cố  tư  duy, kỹ  năng và thái độ  để  giúp các em thành 
công. 

Cuối tháng này, họ c sinh từ  lớ p 3 đế n lớ p 12 sẽ  tham gia mộ t cuộ c khả o sát trự c tuyế n.  
Các câu hỏi khả o sát sẽ  gợ i cho họ c sinh suy nghĩ  về  các kỹ  năng số ng như :  

• kỹ năng thiết lập và đạt được mục tiêu 
• vươn lên thách thức 
• tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình  
• niềm tin của họ vào khả năng phát triển và thay đổi 
• quản lý cảm xúc để học sinh có thể tập trung vào trường học 
• tương tác và làm việc với những người khác 
• tìm kiếm sự hỗ trợ 

Câu trả lờ i củ a họ c sinh sẽ  cung cấ p nhữ ng hiể u biế t vô giá về  cách để  ch úng tôi 
có thể hỗ  trợ  tố t hơ n các điể m mạ nh và nhu cầ u củ a các em.  

Học sinh sẽ  có thể  bỏ  qua các câu hỏ i. Chúng tôi sẽ  yêu cầ u họ c sinh thự c hiệ n lạ i cuộ c 
khảo sát này vào cuố i năm họ c để  chúng tôi có thể  theo dõi sự  tiế n bộ  củ a chúng tôi trong 
việc hỗ  trợ  học sinh.  Để  biế t thêm thông tin, vui lòng truy cập phần Hỏi & Đáp của chúng tôi 
trong cuộc khảo sát kỹ năng sống. 

Học sinh lớ p 6, 8, 10 và 12 cũ ng sẽ  đư ợ c yêu cầ u tham gia Khả o sát Sứ c khỏ e Thanh thiế u 
niên của tiể u bang.  Các gia đình họ c sinh ở  các khố i lớ p đó đã nhậ n đư ợ c mộ t bứ c thư  
riêng với thông tin chi tiế t về  cuộ c khả o sát đó.  

 Nếu bạ n có bấ t kỳ  câu hỏ i nào  về cuộ c khả o sát, vui lòng liê n hệ vớ i chúng tôi theo đị a 
chỉ eNewsCKSD@ckschools.org. 

 

https://www.ckschools.org/UserFiles/Servers/Server_11091/File/News/2021-22/Life%20Skills%20Survey%20FAQ%20-%20Vietnamese.pdf
https://www.ckschools.org/UserFiles/Servers/Server_11091/File/News/2021-22/Life%20Skills%20Survey%20FAQ%20-%20Vietnamese.pdf

