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※ Hãy gấp đôi nguyên khi nộp. 

※ Hãy điền tên vào cả bên trong. 

Tên học sinh  

Ở trường THPT, học sinh sẽ trải qua quá trình học tập trong môi trường khác biệt so 

với trường tiểu học và trường THCS. Lúc này có lẽ học sinh sẽ tràn đầy hào hứng về bạn 

bè mới, môn học mới, song đồng thời cũng có khi cảm thấy lo sợ và e ngại về cuộc sống 

sắp bắt đầu tại trường THPT. Phiếu thăm dò này sẽ giúp chúng tôi nắm bắt quá trình học 

tập và kinh nghiệm mà học sinh có, để cải thiện môi trường trường học lành mạnh và 

thoải mái cho tất cả mọi học sinh. 

Phiếu này giúp đào tạo và hỗ trợ học sinh về những mặt tư vấn giáo dục, chỉ dẫn học 

sinh, chỉ dẫn về hướng đi sau khi tốt nghiệp và ủy ban hỗ trợ. Phiếu này cũng sử dụng để 

lập kế hoạch hỗ trợ học tập riêng biệt tùy theo sự cần thiết. 



 

 

 

 

Tên học sinh: Tên trường THCS 

 đã tốt nghiệp:               

Tên phụ hụynh: Ngày điền phiếu: 

 Ngày    Tháng    Năm      

 

I. Về ước mơ trong tương lai (Học sinh hãy trả lời) ＊Hãy điền ✔ vào □ cho lựa chọn thích hợp nhất 

1. Về cách giao tiếp và cách làm việc (Học sinh hãy trả lời) 

 Trong hai ý kiến A và B dưới đây, bạn muốn coi trọng điều nào hơn? Hãy khoanh tròn vào con 

số thích hợp. Không có sự lựa chọn đúng hay sai, hãy trả lời thành thật. 

 

 

 

 

【Cách giao tiếp】 

 Ａ １  ２  ３  ４ Ｂ 

Muốn kết bạn với nhiều người ｜  ｜  ｜  ｜ Chỉ cần giao tiếp với một số người 

   cần thiết 
 １  ２  ３  ４ 

Tham khảo ý kiến của người khác ｜  ｜  ｜  ｜ Tự quyết định một mình 
khi quyết định 
 １  ２  ３  ４ 

Hay chia sẻ với người khác khi ｜  ｜  ｜  ｜ Tự giải quyết một mình khi gặp khó 

gặp khó khăn  khăn 

Lơp 10- Lớp 11- Lớp 12-  

Phiếu thăm dò hỗ trợ trường THPT 

【Về con số chỉ sự lựa chọn】 

1: Hoàn toàn đồng ý với điều A 2: Gần như điều A 

3: Gần như điều B 4: Hoàn toàn đồng ý với điều B 



【Về ước mơ trong tương lai】 

 Ａ １  ２  ３  ４ Ｂ 

Muốn làm thử nhiều việc ｜  ｜  ｜  ｜ Chỉ muốn làm một việc 

 

 １  ２  ３  ４ 

Thích nghề nghiệp mà hàng ngày ｜  ｜  ｜  ｜ Thích nghề nghiệp mà chỉ cần giao 
có thể giao tiếp với nhiều người  thiếp với một số người cố định 
 １  ２  ３  ４ 

Thích nghề nghiệp mà có thể dùng ｜  ｜  ｜  ｜ Không đòi hỏi việc dùng năng khiếu 

năng khiếu của mình  của mình 

 

2. Hãy trả lời về ưu điểm của mình. Trong ba sự lựa chọn dưới đây, bạn giỏi về điều nào nhất? 

 □ Nghe lời giáo viên 

 □ Hoàn thành bài tập 

 □ Phát biểu ý kiến và lên kế hoạch. 

 

3. Sau khi tốt nghiệp trường THPT, bạn muốn đi theo hướng nào? 

 □ Học tiếp lên bậc trên □ Đi làm □ Chưa biết 

 □ Khác （                         ） 

 

II. Về cách tham gia hoạt động trong khu vực (Phụ huynh hãy trả lời)  

 ＊Hãy điền ✔ vào □ cho lựa chọn thích hợp nhất 

1. Tình hình tham gia hoạt động trong khu vực trong thời gian học tiểu học và THCS. 

 (điền ✔ vào tất cả những điều thích hợp) 

 □ Những hoạt động liên quan đến giáo dục (VD: Cậu lạc bộ thể thao hoặc trường học thêm) 

 □ Những hoạt động do khu vực tổ chức (VD: Hội trẻ em) 

 □ Những hoạt động liên quan đến phúc lợi (VD: Cơ quan phúc lợi hoặc cơ quan tình nguyện) 

 □ Những hoạt động liên quan đến y tế (VD: Cơ quan y tế thường đi khám) 



＊Nếu không ngại, hãy viết ra những cơ quan hay đoàn thể đã từng tham gia cụ thể. 
 

 

 

 

 

III. Để có một cuộc sống tại trường lành mạnh và thoải mái (Phụ huynh hãy trả lời) 

1. Những điều lo sợ về cuộc sống tại trường THPT (điền ✔ vào tất cả những điều thích hợp) 

 □ Kết quả học tập □ Học tiếp lên lớp sau □ Tốt nghiệp  □ Hướng đi sau khi tốt nghiệp 

□ Quan hệ giữa bạn bè □ Giao tiếp □ Bắt nạt □ Đi lại giữa gia đình và nhà trường 

 □ Đi học muộn  □ Nghỉ học □ Quên mang theo đồ □ Nộp bài  

 □ hướng dẫn trong cuộc sống hàng ngày  

 □ khác（                ） 

 

2. Trong cuộc sống tại trường trước đây có những điều khiến anh/chị cảm thấy lo ngại hay có  

 những điều khiến cho con cái của anh/chị cảm thấy không muốn đi học không? 

□ Có  □ Không  

 

3. Sau khi nhập học, có muốn liên hệ với người tư vấn tâm lý trong trường không? 

□ Có  □ Không  

 

4. Có điều gì cần hỗ trợ trong cuộc sống tại trường không? 

□ Có  □ Không  

 

5. Có điều gì cần hỗ trợ trong việc học tập không? 

□ Có  □ Không  



＊Nếu không ngại, hãy viết nội dung hỗ trợ cần thiết cụ thể. 

6. Có cần hỗ trợ vì khuyết tật gì không? 

□ Có  □ Không  

□ Đã có kế hoạch hỗ trợ giáo dục riêng 

Nội dung hỗ trợ ( □ Vệ sinh □ Bữa ăn □ Thay quần áo □ Quan hệ giữa bạn bè 

  □ Vướng mắc về đồ như quần áo □ khác) 

  

 

 

 

 

7. Anh/chị hãy viết về những ưu điểm hay sở trường của con. 

 


