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Đối với các câu hỏi sau đây, chúng tôi quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về suy nghĩ của các em về trường học của mình. Vui lòng
cung cấp cho chúng tôi ý kiến trung thực của bạn để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về trải nghiệm của bạn và chúng tôi sẽ cố gắng cải
thiện nhà trường trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Lớp Học của Bạn
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Vui lòng cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về lớp học hiện tại của mình.
1. Nếu bạn đi vào lớp học với vẻ buồn chán, mức độ quan tâm của thầy/cô giáo của bạn sẽ như thế nào?
Không hề quan tâm

Ít quan tâm

Quan tâm một chút

Khá quan tâm

Vô cùng quan tâm

2. Khi giáo viên của bạn hỏi "Em có khỏe không?", mức độ thường xuyên mà bạn cảm thấy rằng giáo viên của bạn thực sự muốn
biết câu trả lời của bạn là như thế nào?
Hầu như không bao giờ

Đôi khi

Khá thường xuyên

Thường xuyên

Hầu như lúc nào cũng thế

Khá vui mừng

Vô cùng vui mừng

Khá tôn trọng

Rất tôn trọng

3. Mức độ vui mừng của bạn khi gặp lại giáo viên của bạn là như thế nào?
Không hề vui mừng

Ít vui mừng

Phần nào vui mừng

4. Mức độ tôn trọng của giáo viên dành cho bạn như thế nào?
Có chút tôn trọng

Cảm Nhận Khi Ở Trường

Phần nào tôn trọng

LE

Không hề tôn trọng

Trong phần này, chúng tôi muốn hiểu suy nghĩ của bạn về trường học của mình.
5. 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

Hiểu khá rõ

Hiểu rất rõ

MP

6. Những người ở trường học của bạn hiểu rõ về bạn ở mức độ nào?
Không hề hiểu

Có chút hiểu

Phần nào hiểu

7. 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

SA

8. 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

Hỗ trợ khá nhiều

Hỗ trợ rất nhiều

9. 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

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
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Có chút không công
bằng

Không có ý kiến

Có chút công bằng

Phần nào công bằng

Rất công bằng
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11. 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

Không hề tôn trọng

Có chút tôn trọng
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12. Các bạn ở trường của bạn tôn trọng bạn ở mức độ nào?
Phần nào tôn trọng

Tôn trọng đáng kể

Rất tôn trọng

13. 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

14. 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

Khá gắn kết

Hoàn toàn gắn kết

15. 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

Hầu như không bao giờ

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

Thường xuyên

Hầu như luôn luôn

17. 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

Nhận Thức về Lớp Học

Phần nào khó khăn

Khá khó khăn

Vô cùng khó khăn

Khá vui mừng

Vô cùng vui mừng

Khá tập trung

Vô cùng tập trung

Khá vui mừng

Vô cùng vui mừng
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Trong phần này, chúng tôi muốn biết trải nghiệm của các em trong lớp học này.
18. Em vui mừng như thế nào khi được đến lớp này?
Không hề vui mừng

Ít vui mừng

Phần nào vui mừng

19. Em tập trung vào các hoạt động trong lớp này ở mức độ nào?
Có chút tập trung
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Không hề tập trung

Phần nào tập trung

20. Trong lớp học này, em vui mừng được tham gia đóng góp ở mức độ nào?
Không hề vui mừng

Ít vui mừng

Phần nào vui mừng

21. Khi em không ở trường, em nói về những ý tưởng từ lớp học này ở mức độ thường xuyên như thế nào?
Hầu như không bao giờ

Đôi khi

Khá thường xuyên

Thường xuyên

Hầu như luôn luôn

Phần nào quan tâm

Khá quan tâm

Vô cùng quan tâm

22. Em quan tâm đến lớp học này ở mức độ nào?
Không hề quan tâm
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Có chút quan tâm
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Cảm Nhận về Trường Học
23. Trong năm học này, bạn có thường xuyên bị học sinh khác bắt nạt bằng cách chọc ghẹo, bêu xấu hoặc lăng mạ gây tổn thương
cho bạn không?
Một hoặc hai lần trong năm
học này

Một hoặc hai lần một tháng

Một hoặc hai lần một tuần
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Không bao giờ

Hầu như hàng ngày

24. Trong năm học này, bạn có thường xuyên bị học sinh khác bắt nạt bằng cách lan truyền tin đồn về bạn hoặc khiến người khác
không thích bạn không?
Không bao giờ

Một hoặc hai lần trong năm
học này

Một hoặc hai lần một tháng

Một hoặc hai lần một tuần

Hầu như hàng ngày

25. Trong năm học này, bạn có thường xuyên bị học sinh khác bắt nạt bằng cách đe dọa gây tổn thương cho bạn không?
Không bao giờ

Một hoặc hai lần trong năm
học này

Một hoặc hai lần một tháng

Một hoặc hai lần một tuần

Hầu như hàng ngày

26. Trong năm học này, bạn có thường xuyên bị học sinh khác bắt nạt bằng cách xô đẩy, ngáng chân hoặc nhổ nước bọt vào bạn
không?
Không bao giờ

Một hoặc hai lần trong năm
học này

Một hoặc hai lần một tháng

Một hoặc hai lần một tuần

Hầu như hàng ngày
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27. Trong năm học này, bạn có thường xuyên bị học sinh khác bắt nạt bằng cách bắt bạn làm những việc bạn không muốn, ví dụ như
nộp tiền cho họ hoặc những việc khác không?
Không bao giờ

Một hoặc hai lần trong năm
học này

Một hoặc hai lần một tháng

Một hoặc hai lần một tuần

Hầu như hàng ngày
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28. Trong năm học này, bạn có thường xuyên bị học sinh khác bắt nạt bằng cách cố tình tẩy chay bạn khỏi các hoạt động không?
Không bao giờ

Một hoặc hai lần trong năm
học này

Một hoặc hai lần một tháng

Một hoặc hai lần một tuần

Hầu như hàng ngày

29. During this school year, has any student bullied you by destroying your property on purpose?
Không bao giờ

Một hoặc hai lần trong năm
học này

Một hoặc hai lần một tháng

SA

Nếu bạn bị bắt nạt ở trường năm nay, bạn có từng nghĩ điều đó liên quan đến...
30. Chủng tộc của BẠN?
Có

Không

Không Áp Dụng

31. Tôn giáo của BẠN?
Có

Không

Không Áp Dụng
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Một hoặc hai lần một tuần

Hầu như hàng ngày
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32. Nguồn gốc quốc gia hay sắc tộc của BẠN - ví dụ, người gốc Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha?
Có

Không

Không Áp Dụng

Có

Không

Không Áp Dụng

34. Giới tính của BẠN?
Có

Không

Không Áp Dụng
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33. Bạn có khuyết tật--như là khuyết tật về thể chất, tâm thần hoặc chậm phát triển?

35. Xu hướng tình dục của BẠN--bao gồm đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính hay dị tính?
Có

Không

Không Áp Dụng

Các Câu Hỏi Mở
36. Xin hãy cho chúng tôi biết điều gì trường bạn đang làm tốt.

Câu Hỏi về Thông Tin Cơ Bản

Nam

Nữ

Khác

MP

38. Giới tính của bạn là gì?

LE

37. Xin hãy cho chúng tôi biết cách để cải thiện trường bạn.

39. Nếu phía trên bạn trả lời là “Khác”, vui lòng nêu cụ thể.

40. Xác định chủng tộc/sắc tộc bạn thấy phù hợp với mình nhất.
Người Mỹ Bản
Địa/Alaska Bản
Địa

Người Canada
Bản Địa

SA

Người Mỹ Gốc
Phi

Người Gốc Tây
Ban Nha hoặc Bồ
Đào Nha/Người
Mỹ La Tinh

Người Trung
Đông/Bắc Phi

Dân đảo Thái Bình
Dương

Người Da Trắng

Asian

Người Da Trắng

Asian

41. Bạn coi mình thuộc chủng tộc/sắc tộc nào? Vui lòng đánh dấu tất cả lựa chọn thích hợp
Người Mỹ Gốc
Phi

Người Mỹ Bản
Địa/Alaska Bản
Địa
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Người Canada
Bản Địa

Người Gốc Tây
Ban Nha hoặc Bồ
Đào Nha/Người
Mỹ La Tinh

Người Trung
Đông/Bắc Phi

Dân đảo Thái Bình
Dương
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43. Bạn đang theo học chương trình song ngữ tại trường này?
Không

SA

MP
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Có
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42. Khác: Nếu bạn muốn chia sẻ ý kiến cá nhân về chủng tộc, nguồn gốc, sắc tộc, tổ tiên và/hoặc chi nhánh Bộ Lạc của mình, vui
lòng viết tại đây.
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