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José L. Banda, Superintendent 
 
 
Ngày 11 Tháng 5, 2017 
 

Phụ Huynh và Người Giám Hộ thân mến: 
 

Các nhà giáo dục và nhà nghiên cứu trên toàn quốc nhận ra tầm quan trọng về các kỹ năng tình cảm xã 
hội như là một phần hết sức cần thiết để chuẩn bị cho các học sinh thành công trong nghề nghiệp cũng 
như tham gia học tập ở các trường đại học với trình độ cao hơn mà chúng lựa chọn.  Bằng chứng cho thấy 
các kỹ năng tình cảm xã hội chẳng hạn như sự nhận thức xã hội và tính hiệu quả có liên hệ đến sự thành 
công vượt bậc trong nhà trường cũng như trong đời sống và cung cấp những hiểu biết giá trị mà điểm của 
những bài kiểm tra truyền thống thì không có.  Văn hoá và môi trường tích cực của nhà trường với kỳ 
vọng rõ ràng và nhất quán cũng đóng một vai trò quan trọng.  Sự cảm thông và sự an toàn của học sinh ở 
trường có thể ảnh hưởng to lớn đến việc phát triển học tập.     
 

Năm nay, Học Khu Sacramento sẽ điều hành việc khảo sát của học sinh toàn học khu để nắm bắt các biện 
pháp về tình cảm xã hội cũng như môi trường văn hoá cho các học sinh từ lớp 3 đến lớp 12.  Các kết quả 
từ việc khảo sát sẽ được Học Khu sử dụng để hỗ trợ cho việc phát triển tình cảm xã hội và tăng cường 
môi trường học tập và văn hoá nhà trường tích cực thông qua Việc Can Thiệp và Hỗ Trợ Các Hành Vi 
Tích Cực (PBIS). 
 

Mỗi năm có tối thiểu 70% học sinh tham gia vào việc khảo sát sẽ nhận được $1,000 cho việc cải thiện kết 
quả học tập của học sinh.   
 

Những câu hỏi trong việc khảo sát của học sinh hiện có sẵn theo yêu cầu tại văn phòng trường của quí vị.  
Nếu quí vị không muốn con mình tham gia vào việc khảo sát, xin vui lòng hoàn tất mẫu đơn ở phần cuối 
của lá thư này và nộp lại cho trường của con mình.    
 

Chân thành, 
 

 
José L. Banda  
Giám Đốc Học Khu 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 

Khảo Sát Môi Trường Học Đường 
 
___ Tôi không muốn con tôi tham gia vào việc khảo sát Nghiên Cứu Tình Cảm Xã Hội và Môi Trường và Văn 
Hoá của học sinh.    
 
_____________________________________________________  ________________________ 
Tên học sinh  (Viết rõ ràng)      Số thẻ học sinh 
 
_____________________________________________________  ________________________  
Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ      Tên Trường 
 
_____________________________________________________  ________________________ 
Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ     Ngày hôm nay   

 


