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Tuần Lễ Tư Vấn Trường Học Quốc Gia được tổ chức 
vào ngày 5 đến ngày 9 tháng Hai 

Tuần này là Tuần Lễ Tư Vấn Trường Học Toàn Quốc nhằm tìm hiểu sự đóng góp của các nhà tư 
vấn trên toàn quốc. Hiệp hội Tư vấn Học đường Hoa Kỳ (American School Counselor Association) 
đã chỉ định từ ngày 5 đến ngày 9 tháng Hai là tuần lễ để công nhận công việc của các tư vấn viên 
trong việc giúp các em học sinh thành công trên con đường học vấn và thực hiện kế hoạch cho 
sự nghiệp. 

Theo ASCA, hơn 100.000 nhân viên tư vấn học đường trên toàn quốc sẽ tham gia vào các sinh 
hoạt trong tuần, với nhiều tổ chức và sinh  hoạt đặc biệt nhằm kêu gọi sự chú ý đến lợi ích của 
chương trình tư vấn toàn diện. 

"Các nhân viên tư vấn trường học làm việc với tất cả học sinh để loại bỏ những khó khăn về học 
tập bằng cách nêu lên những quan tâm của học sinh đối với vấn đề giáo dục, chuẩn bị nghành 
nghề sau bậc trung học và giúp các em về vấn đề giao tiếp / cảm xúc." Kwok-Sze Wong, giám đốc 
điều hành của ASCA cho biết.  “Các chương trình tư vấn của các trường phổ thông giúp gia tăng 
sự thành công của học sinh và cung cấp nguồn hỗ trợ cần thiết cho học sinh, phụ huynh, giáo 
viên và các điều hành viên. Công việc của các nhân viên tư vấn trường học là điều quan trọng 
cho sự thành công học tập của học sinh. 

Muốn tìm hiểu thêm về ASCA, xin xem trang web organization’s website. 

 

https://www.schoolcounselor.org/
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