
Panorama Student Survey
Student Name:
DCPS muốn lắng nghe ý kiến của các em! Khảo sát này sẽ giúp chúng tôi hiểu được suy nghĩ của các em về trường học của mình và
cách cải thiện trường học. Khảo sát sẽ mất khoảng 15-20 phút để hoàn thành. Khảo sát này là tự nguyện. Các em sẽ không bị phạt
nếu bỏ qua các câu hỏi hoặc toàn bộ bản khảo sát, nhưng chúng tôi hy vọng các em sẽ trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt. Khảo sát
này không phải là bài kiểm tra. Khảo sát này chỉ hỏi về trải nghiệm và ý kiến trung thực của các em. Điểm số của các em sẽ không bị
ảnh hưởng bởi những câu trả lời này. Khảo sát này được bảo mật và quyền riêng tư của các em sẽ được bảo vệ trong phạm vi cho
phép theo luật pháp. Vui lòng trả lời các câu hỏi dựa trên trải nghiệm của các em tại trường học của mình trong năm học này.
Trường Học của Em
Trong phần này, chúng tôi muốn hiểu suy nghĩ của các em về trường học của mình.
1. Những người ở trường học của em hiểu rõ về em ở mức độ nào?

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

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

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

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

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

4. Nhìn chung, em cảm thấy mình 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

Vui lòng cho biết mức độ em đồng ý hoặc không đồng ý với các phát biểu sau.
5. Em muốn giới thiệu trường học của em cho các học sinh khác.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

6. Gia đình em được chào đón tại trường học của em.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

7. Chúng em có đủ tài liệu giảng dạy (như sách, bản sao chụp và máy tính) cho tất cả mọi người.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

8. Trường học của em sạch sẽ và được bảo dưỡng tốt.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

9. Trường học của em cung cấp các lựa chọn thú vị sau giờ học.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý
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10. Em thích trường học của em.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

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

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

12. Người lớn duy trì sự kiểm soát tại trường học của em.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

(Các) Giáo Viên của Em
Vui lòng cho chúng tôi biết mức độ (các) giáo viên khuyến khích dành cho em để em cố gắng hết sức như thế nào?
13. Mức độ thường xuyên mà giáo viên để cho em giải thích câu trả lời của mình như thế nào?

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

14. Khi em cảm thấy muốn bỏ cuộc, thì giáo viên của em sẽ tạo động lực cho em tiếp tục cố gắng như thế nào?

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

15. Mức độ khuyến khích của giáo viên dành cho em để em cố gắng hết sức như thế nào?

Không hề khuyến khích em Khuyến khích em rất ít Khuyến khích em tương đối Khuyến khích em khá nhiều Khuyến khích em rất nhiều

16. Mức độ thường xuyên mà giáo viên của em dành thời gian để đảm bảo em hiểu bài như thế nào?

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

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

Không hề cao Có chút cao Phần nào cao Khá cao Vô cùng cao

Cách tiếp cận để đạt được các mục tiêu của quý vị
Chúng tôi muốn các em suy nghĩ về các mục tiêu mà các em đặt cho chính mình.
18. Tần suất em tập trung vào cùng một mục tiêu một lúc trong hơn 3 tháng như thế nào?

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

19. Nếu em không đạt được một mục tiêu quan trọng, thì khả năng em cố gắng làm lại như thế nào?

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

20. Khi em đang làm một dự án có ý nghĩa quan trọng với mình, thì em có thể duy trì sự tập trung tới mức nào khi có nhiều yếu tố
gây xao lãng?

Không hề tập trung Có chút tập trung Phần nào tập trung Khá tập trung Vô cùng tập trung
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21. Nếu em gặp vấn đề trong khi nỗ lực để đạt được mục tiêu quan trọng, thì em có thể tiếp tục nỗ lực tốt ở mức độ nào?

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

Lớp Học của Em
Vui lòng cho chúng tôi biết suy nghĩ của các em về lớp học hiện tại của mình.
22. Mức độ chắc chắn mà em có thể hoàn thành tất cả các bài tập được giao trong lớp học của mình như thế nào?

Không hề chắc chắn Có chút chắc chắn Phần nào chắc chắn Khá chắc chắn Vô cùng chắc chắn

23. Khi những ý tưởng phức tạp được thảo luận trong lớp, mức độ chắc chắn mà em có thể hiểu được như thế nào?

Không hề chắc chắn Có chút chắc chắn Phần nào chắc chắn Khá chắc chắn Vô cùng chắc chắn

24. Mức độ chắc chắn mà em có thể học tất cả các chủ đề được dạy trong lớp học của mình như thế nào?

Không hề chắc chắn Có chút chắc chắn Phần nào chắc chắn Khá chắc chắn Vô cùng chắc chắn

25. Mức độ chắc chắn mà em có thể làm những bài tập khó nhất được giao trong lớp học của mình như thế nào?

Không hề chắc chắn Có chút chắc chắn Phần nào chắc chắn Khá chắc chắn Vô cùng chắc chắn

26. Mức độ chắc chắn mà em sẽ nhớ những gì đã học được trong lớp học hiện tại của mình trong năm học tới như thế nào?

Không hề chắc chắn Có chút chắc chắn Phần nào chắc chắn Khá chắc chắn Vô cùng chắc chắn

Phương pháp học tập của quý vị 
Vui lòng trả lời những câu hỏi sau đây về cách em phản ứng với các tình huống khác nhau. Trong 30 ngày vừa qua...
27. Tần suất em làm theo hướng dẫn trong lớp học như thế nào?

Hầu như không bao giờ Đôi khi Khá thường xuyên Thường xuyên Hầu như mọi lúc

28. Mức độ thường xuyên em hoàn thành công việc của mình ngay lập tức, thay vì đợi đến phút chót như thế nào?

Hầu như không bao giờ Đôi khi Khá thường xuyên Thường xuyên Hầu như mọi lúc

29. Mức độ thường xuyên em tập trung và loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng như thế nào?

Hầu như không bao giờ Đôi khi Khá thường xuyên Thường xuyên Hầu như mọi lúc

30. Mức độ thường xuyên em giữ được bình tĩnh, ngay cả khi ai đó đang làm phiền em hoặc nói những điều xấu như thế nào?

Hầu như không bao giờ Đôi khi Khá thường xuyên Thường xuyên Hầu như mọi lúc

31. Mức độ thường xuyên em để cho người khác nói mà không ngắt lời như thế nào?

Hầu như không bao giờ Đôi khi Khá thường xuyên Thường xuyên Hầu như mọi lúc
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Mối quan hệ của quý vị với những người khác 
Vui lòng trả lời những câu hỏi sau đây về cách em phản ứng với các tình huống khác nhau. Trong 30 ngày vừa qua...
32. Em đã lắng nghe những quan điểm của người khác một cách cẩn thận ở mức độ nào?

Không hề cẩn thận Có chút cẩn thận Phần nào cẩn thận Khá cẩn thận Vô cùng cẩn thận

33. Mức độ quan tâm của em đến cảm xúc của người khác như thế nào?

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

34. Mức độ thường xuyên em khen ngợi những thành tích của người khác như thế nào?

Hầu như không bao giờ Đôi khi Khá thường xuyên Thường xuyên Hầu như mọi lúc

35. Mức độ hòa đồng của em với những bạn khác biệt với em như thế nào?

Không hề hòa đồng Có chút hòa đồng Phần nào hòa đồng Khá hòa đồng Rất hòa đồng

36. Em có thể miêu tả cảm xúc của mình rõ ràng ở mức độ nào?

Không hề rõ ràng Có chút rõ ràng Phần nào rõ ràng Khá rõ ràng Vô cùng rõ ràng

37. Khi những người khác không đồng ý với em, mức độ tôn trọng của em đối với quan điểm của họ như thế nào?

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

38. Em có thể tự bảo vệ cho chính mình mà không xúc phạm người khác ở mức độ nào?

Không hề Có chút Phần nào Khá nhiều Rất nhiều

39. Em có thể không đồng ý với những người khác mà không bắt đầu tranh cãi ở mức độ nào?

Không hề Có chút Phần nào Khá nhiều Rất nhiều

Nhân Viên An Ninh Nhà Trường
Đối với các câu hỏi sau đây, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về suy nghĩ của các em đối với việc có nhân viên an ninh nhà trường tại
trường của các em.
40. Em cảm thấy an toàn hay không an toàn ở mức độ nào khi có một nhân viên an ninh nhà trường tại trường?

Rất không an
toàn

Phần nào không
an toàn

Có chút không
an toàn

Không có ý kiến Có chút an toàn Phần nào an toàn Rất an toàn Trường của em
không có nhân

viên an ninh nhà
trường

41. Mức độ hữu ích khi có một nhân viên an ninh nhà trường trong trường học của em?

Không hề hữu ích Có chút hữu ích Phần nào hữu ích Khá hữu ích Vô cùng hữu ích Trường của em không
có nhân viên an ninh

nhà trường
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