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Tháng Chı́n 2018
Thân gửi Phu ̣ Huynh/Người Giám Hô ̣:
Những nhà giáo du ̣c toàn quố c đã nhâ ̣n ra rằ ng kỹ năng tâm lý xã hô ̣i rấ t là quan tro ̣ng về nhiề u khı́a ca ̣nh để
sửa soa ̣n cho ho ̣c sinh đươ ̣c thành công trong đa ̣i ho ̣c, nghề nghiê ̣p, và đời số ng. Dấ u hiê ̣u cho thấ y rằ ng
những kỹ năng tâm lý xã hô ̣i như là sự tự phát sinh và sự tự nhâ ̣n thức đã đưa tới sự thành công rấ t lớn cho ho ̣c
sinh và cung cấ p những giá tri ̣hiể u biế t từ bên trong mà điể m thi không bắ t kip̣ đươ ̣c. Hơn nữa, không khı́ và
sự giáo du ̣c la ̣nh ma ̣nh với tı́nh trong sáng của nhà trường, những kỳ vo ̣ng liên tu ̣c cũng đóng mô ̣t vài trò tố i
cầ n. Những cấ u trúc như là giác quan của ho ̣c sinh về quyề n sở hữu và an toàn ở nhà trường có thể ảnh hưởng
tới sự phát triể n của ho ̣c tâ ̣p.
Mùa thu này, nhà trườ ng của chúng tôi sẽ tham gia vào việc điều hành lần thứ ba của cuộc tham khảo ho ̣c
sinh để thu thập sự học hỏi về tâm lý xã hội và biện pháp văn hóa/không khí cho những ho ̣c sinh trong các lớ
p 5, 7, 9,và 11 cũng như các cấp lớp bổ sung được chọn bởi các trường. Chúng tôi sẽ dù ng những thông tin
này để hỗ trợ viê ̣c phát triển tâm lý xã hô ̣i cũng như qua viê ̣c tăng cườ ng sự giáo du ̣c lành ma ̣nh của
chúng tôi trong viê ̣c thực hiê ̣n Yểm Trợ sự Can Thiê ̣p Ha ̣nh Kiểm Tốt (PBIS). Đó là mu ̣c tiêu của chúng
tôi để hoàn thiê ̣n sự giáo du ̣c những ho ̣c sinh lên đa ̣i ho ̣c và sử a soa ̣n cho nghề nghiê ̣p và để ta ̣o mô ̣t môi
trườ ng trong đó các em ho ̣c sinh có thể đa ̣t được sự thành công lớ n lao.
Nế u quí vi ̣muố n đươ ̣c coi la ̣i những câu hỏi trong bản khảo sát của ho ̣c sinh, mô ̣t bản sao có sẵn ở văn phòng
nhà trường. Nế u quí vi ̣không muố n con em của quí vi ̣trả lời bản khảo sát này, quí vi ̣có thể yêu cầ u không
cho con em của quí vi ṭ ham dự bằng cách điền vào mẫu ở dướ i bứ c thư này và gử i la ̣i cho nhà trườ ng của
chúng tôi vào ngày 28 Tháng Chı́n.
Xin gă ̣p nhà trường hay giáo viên với bấ t cứ thắ c mắ c nào quí vi ̣có.
Thân ái,

Christopher R. Hoffman
Tổ ng Giám Đố c Ho ̣c Khu
Bản Tham Khảo Học sinh về Tâm Lý Xã Hô ̣i và Văn Hóa/Không Khı́
___ Tôi không muố n con tôi tham dự khảo sát về Ho ̣c Tâ ̣p Tâm Lý Xã Hô ̣i và Văn Hóa/Không Khı́.
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