
      

  
 

            
       

     
           

     
   
  
  
     
    
     

 
        

      
        

  
   

 
       

       
    

 
     

     
      

     
    

      
  

       
          

 
       

   
      
        

        
       
     

       
          

       
     
      

 
           

   
  

 

     

VIETNAMESE 

Hãy Trao Đổi với Con Em Mình về Kiểm Lọc SEL 
Thưa Các Gia Đình như là Người Cộng Tác: Việc học tập về cảm xúc và xã hội (SEL) 
diễn ra ở nhà và trường học. Các gia đình là những nhà giáo đầu tiên của con trẻ để dạy 
về các kỹ năng cảm xúc và xã hội. Gia đình tiếp tục là người cộng tác quan trọng với nhà 
trường. Cùng nhau, họ làm việc để xây dựng các kỹ năng cảm xúc và xã hội trong lớp học 
và sâu xa hơn nữa. Vài ví dụ của kỹ năng về cảm xúc và xã hội này gồm: 

● Phát triển những bản sắc lành mạnh
● Am hiểu và điều tiết cảm xúc của mình
● Đạt các mục tiêu
● Cảm nhận và thể hiện sự đồng cảm với những người khác
● Thiết lập và duy trì các mối quan hệ
● Đưa ra các quyết định có trách nhiệm

Nguồn tham khảo sau đây sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho cuộc trò chuyện với con em mình 
về kết quả kiểm lọc SEL. Kết quả kiểm lọc này là bản ghi nhận về các trải nghiệm của con 
em quý vị tại một thời điểm cụ thể. Đây không phải là một đánh giá độc lập.  Kiểm lọc SLE 
cung cấp một nguồn thông tin tham khảo khác thêm vào những điều quý vị đã biết về con 
em mình. 

Quý vị có thể liên lạc với nhà trường con em để cộng tác trong những bước kế tiếp nếu 
cần thiết. Nhà trường có thể giúp yểm trợ tiến triển các kỹ năng SEL và sự an mạnh tâm 
thân của tất cả học trong năm học này. 

Hỗ trợ học sinh trong việc học tập Cảm Xúc Xã Hội: Học sinh có những ưu điểm học 
tập và nhu cầu khác nhau. Hãy xem xét cách thức nào để trẻ học được hỏi tốt nhất.  Sau 
đây là một số mách bảo để quý vị kết nối với con em mình.  

● Chia sẽ những ưu điểm của con em được ghi chú trong bản báo cáo. Chỉ ra những
ưu điểm mà quý vị nhận thấy trong đời sống hàng ngày.

● Để có một cuộc trò chuyện dễ dàng quý vị nên bắt đầu với những ngôn từ, hình ảnh,
hoặc ký hiệu.

○ Cố gắng “ Bố/Mẹ cảm thấy____________bỏi vì__________.” hoặc
○ “ Bố/Mẹ nhận thấy con làm (thêm vào kỹ năng) tốt.  Con nghĩ con làm tốt về

điều gì?
● Đưa ra các lựa chọn cho con em để hỗ trợ trẻ trong việc học tập và đưa ra quyết

định.
○ “ Khi con ở_________điều gì làm con cảm thấy vui vẻ/buồn/bực tức”?
○ “ Con có thấy dễ hay khó để chào (tên người bạn) hôm nay không?

● Sử dụng những hình ảnh để hỗ trợ cho cuộc trò chuyện của quý vị và giải thích
những ý tưởng có thể là mới. Tạo một biểu đồ sử dụng ngôn từ và ký hiệu để giúp
củng cố các ý tưởng. Những minh họa có thể bao gồm:

○ Từ ngữ hoặc hình ảnh diễn đạt cảm xúc.
○ Sao chép các ý tưởng (chẳng hạn như, âm nhạc, nghỉ ngơi trong yên tỉnh,

đề nghị sự trợ giúp v.v.)
○ Thói quen hàng ngày và lịch trình của gia đình và trường học.
○ Sử dụng những hình ảnh của thành viên gia đình và bạn bè khi nói về các

mối quan hệ.
● Dùng những ví dụ từ trải nghiệm của đời sống thực tế, sách vở, và phim ảnh để giải

thích các ý tưởng mới.
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LS-Tests-SEL Screener Family Guide for Understanding Strengths. 



Các Phương Pháp để Dẫn Nhập cuộc Trò Chuyện và Sách 
Lược để Xây Dựng Kỹ Năng 

Sau đây là một số phương pháp để bắt đầu cuộc trò chuyện và các sách lược để hỗ trợ sự 
tiến triển các kỹ năng SEL của con em mình. Thông tin này được sắp xếp theo các lĩnh vực 
và chủ đề của Kiểm Lọc SEL  Quý vị có thể nhận thấy rằng quý vị sẽ rất tự nhiên khi chuyển 
giữa các chủ đề khi trò chuyện, hoặc là quý vị có thể đề cập nhiều chủ đề cùng một lúc. 

LĨNH VỰC:  Hỗ  Trợ  và Môi  Trường  
Môi  trường mà học  sinh học tập, ảnh hưởng  đến sự  thành công trong học tập và sự  
phát triển về  cảm xúc-xã hội.  

Đề Tài: Sự gắn bó 
Con cảm thấy con là một thành viên được coi trọng trong cộng đồng nhà trường 
nhiều như thế nào. 

      

  
    

 
          

     
         

        
 

   
   

     

   
      

      
 

      
      

 
 

   
   

     
    

   
    

 

        
 

  
       

     
       

      
 

  
    

     
        

         
  

dành cho những con em nhỏ hơn: 
● Xin hãy hỏi con em, “Ai là những người bạn của con?” Hôm nay con đã chơi với ai 

ở trường? “Ai là người làm cho con cảm thấy hạnh phúc?, được yêu thương? an 
toàn? 

● Chơi đùa với các trẻ khác giúp nuôi dưỡng cảm giác gắn bó và kết nối  Xin hãy thử 
những ý tưởng này để Chơi Tại Nhà từ Playworks.org 
(https://www.playworks.org/wp-content/uploads/2020/08/Play-At-Home-Playbook-
8.14.20.pdf) 

dành cho con em lớn hơn: 
● Xin hãy hỏi con em mình về các kết nối của trẻ với những người khác tại trường và 

trong cộng đồng. Trẻ quý trọng điều gì trong mối quan hệ của mình với những 
người khác? 

● Dành thời gian với con em mình và tận hưởng các hoạt động ưa thich hoặc học hỏi 
cùng nhau một điều gì mới. 

Đề  Tài: Các Mối Liên Hệ  Hỗ  Trợ  
Học sinh được hỗ trợ cảm thấy như thế nào qua các mối liên hệ với bạn bè, gia đình 
và người lớn ở  trường.   

dành cho những con em nhỏ hơn: 
● Nói về điều gì để tạo nên một người bạn tốt. Hãy đưa ra vài ví dụ về các kỹ năng 

để có một mối liên hệ lành mạnh trong đời sống thực tế, sách vở, hoặc truyền hình. 
● Chia sẻ một ví dụ về thời gian khi con em hoặc một ai đó cùng chơi chung với nhau  

Hãy hỏi trẻ nghĩ thêm về điều đó. 

dành cho con em lớn hơn: 
● Xin quý vị hãy hỏi con em mình, “ Ai là người mà con có thể yêu cầu để được giúp 

đở? “Hoặc “ Ai là người trong danh sách hỗ trợ của con?” 
● Xin hãy dành thời giờ để hỏi thăm như một gia đình. Chia sẽ những điều lớn nhỏ 

mỗi ngày là một một cách nhanh chóng và đầy ý nghĩa để kết nối ngay cả khi  quý 
vị bận rộn với lịch trình của mình.  

Hệ Trường Công Quận Fairfax 2 Cập Nhật ngày 1 tháng 2, 2022 



      

       

  
     

      
   

 
      

    
     

      
 

   
     

    
 

   
  

       
       

    
 

   
        

    
      

 
 

   
    

  
 

       
   

 
 

Đề  Tài: Nhận Thức Văn  Hóa và Hành  Động  
Nhà trường hỗ trợ học sinh tốt như thế nào trong việc tìm hiểu về, thảo luận, và đối 
mặt với các vấn đề  về  chủng tộc, sắc dân,  và văn  hóa.   

dành cho những con em nhỏ hơn: 
● Xin hãy hỏi con em mình, “Điều gì làm con trở nên riêng biệt độc đáo?” “Tài năng 

và tính cách của con có thể giúp những người khác như thế nào?” Xin Xem Các 
Loại Ưu Điểm của Trẻ theo Understood.org 
(https://www.understood.org/articles/en/types-of-strengths-in-kids) phác thảo một 
loại các tài năng. 

● Làm việc dựa trên quan điểm bằng cách thảo luận về cảm giác của người khác. 
Hãy dùng những câu chuyện của đời thực để làm ví dụ. Con nghĩ người đó đang 
cảm thấy như thế nào? Tại sao họ lại cảm thấy như vậy? 

dành cho con em lớn hơn: 
● Kỷ niệm và tôn trọng bản sắc và nền văn hóa cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

Khám phá những đặc tính và giá trị quan trọng đối với cá nhân hoặc tập thể Hãy 
hỏi “ Niềm tin, giá trị, hoặc kinh nghiệm nào khiến gia đình, nhà trường hoặc cộng 
đồng của con trở nên đặc biệt?” 

● Tại nhà, hãy thực hành lắng nghe tích cực (Actforyouth.org).  Bắt đầu bằng một 
cuộc trò chuyện Hãy để các thành viên gia đình thay phiên và chia sẽ những suy 
nghĩ của mình.  Dành thời gian để suy ngẫm về những gì mà mỗi thành viên đã nói. 
Khuyến khích những người khác đưa ra các câu hỏi mà không suy xét. 

Đề  Tài:  Giá   Trị  Nhà Trường  
Con cảm thấy trường học là một  nơi thú vị, quan trọng,  và hữu ích nhiều đến mức 
nào?   

dành cho những con em nhỏ hơn: 
● Xin hãy hỏi con em về trường học. “Con đang học về điều gì trong trường?” “ Điều 

gì đang diễn ra tốt đẹp?” “Điều gì là thử thách?” 
● Tìm hiểu tư duy phê bình và sáng tạo tại nhà  Xin quý vị xem qua các nguồn liệu từ 

Chương Trình Học Thuật Nâng Cao của FCPS tại 
(https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/advanced-academic-aap-
family-resources).  

dành cho con em lớn hơn: 
● Xin hãy hỏi con em mình, “Điều gì hoặc ai truyền cảm hứng cho con ở trường?” 

“Con vui thích học hỏi về điều gì...? Những lớp nào có thể giúp con đạt được mục 
tiêu trong tương lai? 

● Tìm hiểu các ngành nghề liên quan đến sở thích của con em mình. Xin xem các 
nguồn liệu trợ về Sẵn Sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp của FCPS 
(https://www.fcps.edu/resources/college-and-career-planning).  

Hệ Trường Công Quận Fairfax 3 Cập Nhật ngày 1 tháng 2, 2022 
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LĨNH VỰC: Kỹ Năng và Năng Lực 
Những kỹ năng về xã hội, cảm xúc, và động lực giúp học sinh xuất sắc trong trường 
học, nghề nghiệp và cuộc sống. 

CÁC ĐỀ TÀI: Kỹ năng trong mối liên hệ và Nhận Thức Xã Hội. 
Học sinh thiết lập và duy trì các mối liên hệ lành mạnh và hỗ trợ một cách hiệu quả 

như thế nào, am hiểu quan điểm và đồng cảm với những người khác cũng như 
dung hòa một cách hiệu quả trong các bối cảnh với các cá nhân hoặc tập thể đa 
dạng. 

dành cho những con em nhỏ hơn: 
● Xin hãy hỏi con em mình, “Điều gì làm con vui thích nhất khi làm việc với những 

người khác tại trường?” “ Điều khó khăn hoặc thử thách nào khi con làm việc với 
những người khác? Làm việc trong một nhóm? 

● Dùng các cơ hội trong cuộc sống thực để nhìn ra quan điểm chọn. Chẳng hạn, khi 
ở trong một cửa tiệm hoặc cộng đồng, hãy nói về những gì người khác có thể đang 
cảm nhận hoặc suy nghĩ.  

dành cho con em lớn hơn: 
● Xin hãy hỏi con em mình, “ Những ưu điểm nào mà con có thể đưa vào trong các 

mối liên hệ với những người khác? 
● “Quan tâm đến người khác có nghĩa là gì?”  “Làm thế nào để con có thể biểu lộ 

cho ai đó thấy con quan tâm đến họ?”   “ Làm thế nào để những người khác biểu lộ 
cho con thấy họ quan tâm?” 

Để có thêm những ý tưởng khác, xin tìm hiểu Berkeley SEL trong Greater Good in 
Education (GGIE) dành cho Học Sinh: Kỹ Năng Trong Mối Liên Hệ và Nhận Thức Xã Hội 
(https://ggie.berkeley.edu/student-well-being/sel-for-students-social-awareness-and-
relationship-skills/) 

Đề Tài: Tự-Điều Tiết Bản Thân 
Học sinh điều tiết cảm xúc, suy nghĩ, và hành vi của mình hiệu quả như thế nào 
trong các tình huống khác nhau và để đạt được mục tiêu và nguyện vọng. 

dành cho những con em nhỏ hơn: 
● Xin hãy hỏi con em mình, “ Điều gì làm con cảm thấy tốt hơn khi con buồn, thất 

vọng hoặc tức giận?” 
● Hãy chia sẽ những khoảng thời gian mà thành viên trong gia đình trải qua buồn 

bực, thất vọng, hoặc tức giận.  Họ đã làm gì để cảm thấy tốt hơn? 
Dành cho con em lớn hơn: 

● Xin hãy hỏi con em mình, “ Con sẽ làm gì khi những điều không diễn ra như đã dự 
định? 

● Hãy Tạo Lập Những Mục Tiêu Gia Đình Lập mục tiêu của một tuần và một mục tiêu 
khác của tháng hoặc năm.   Viết xuống những bước cần thiết để đạt được mục 
tiêu. Suy ngẫm về tiến tình của mình như một gia đình.     

Để có thêm những ý tưởng khác, xin tìm hiểu GGIE Berkeley SEL dành cho Học Sinh: Kỹ 
Năng Tự Nhận Thức - và Tự Điều tiết Bản Thân (https://ggie.berkeley.edu/student-well-
being/sel-for-students-social-awareness-and-relationship-skills/) 

Hệ Trường Công Quận Fairfax 4 Cập Nhật ngày 1 tháng 2, 2022 



      

  
     

      
  

   
        

    
      

   
   

 
   

        
 

       
     

     

 

 

  
      

           

    
       

   

   
   

        
  

      
     

     
   

      
       

    
      

  
   

  
     

     

ĐỀ TÀI: Đưa Ra Quyết Định Có Trách Nhiệm 
Học sinh đưa ra các lựa chọn quan tâm và mang tính xây dựng hiệu quả như thế 
nào về hành vi cá nhân và các sự tương tác xã hội trong những tình huống đa 
dạng. 

dành cho những con em nhỏ hơn: 
● Xin hãy hỏi con em mình, “Con có thường xuyên đưa ra các sự lựa chọn ở trường 

không?” Con phải đưa ra những loại lựa chọn nào? 
● Tạo các cơ hội tại nhà để khuyến khích trẻ đưa ra quyết định mỗi ngày. Chẳng hạn, 

đưa ra một hoạt động trong giờ gia đình, một cuốn sách, hoặc một trang phục. Mô 
hình cân nhắc ưu và nhược điểm của mỗi tùy chọn khi quý vị đưa ra quyết định 
cuối cùng. 

Dành cho con em lớn hơn: 
● Xin hãy hỏi con em mình, “ Khi con đối mặt với một vấn đề khó khăn? Con đưa ra 

quyết định của mình bằng cách nào? 
● Xin hãy chia sẻ các ví dụ về giải quyết vấn đề trong đời sống thực. Xác định vấn đề 

và thảo thuận về ưu và nhược điểm của các giải pháp khả thi.  
Để có thêm những ý tưởng khác, xin tìm hiểu GGIE Berkeley SEL dành cho Học Sinh: 
Đưa ra quyết định Chuẩn Mực và Trách Nhiệm Xã Hội (https://ggie.berkeley.edu/student-
well-being/sel-for-students-ethical-decision-making-and-social-responsibility/#tab__1) 

LĨNH VỰC: An Mạnh Tâm Thân 
An Mạnh Tâm Thân đề cập đến tính tích cực và đầy thử thách về cảm nhận của học 
sinh, cũng như cách họ được hỗ trợ thông qua các mối liên hệ với những người khác. 

CÁC ĐỀ TÀI: Cảm Nhận Thử Thách và Tích Cực: 
Con trẻ thường cảm thấy tích cực và thử thách trong cảm xúc thường xuyên như thế 
nào? 

dành cho những con em nhỏ hơn: 
● Hãy mô tả những cảm xúc cảm mà con cảm nhận trong con và biểu lộ qua nét mặt 

của con. Chẳng hạn, “ Khi con vui, con cười và đôi khi con vỗ tay!” Khi con giận dỗi, 
tim con đập nhanh và mặt con nóng bừng.” 

● Xin hãy hỏi con em mình, “ Điều gì làm con cảm thấy vui vẻ, an bình, buồn bã hoặc 
thất vọng?” Làm thế nào để con cho những người khác biết những gì con đang cảm 
nhận?” Ai là người mà con có thể tìm đến nếu con cần sự giúp đỡ? 

Dành cho con em lớn hơn: 
● Xin hãy dành một  khoảng không gian và thời gian để chia sẻ về những trải nghiệm và 

cảm xúc. Ghi nhận trải nghiệm và cảm xúc của con em trong một tình huống. 
● Xin hãy hỏi con em mình, “Làm thế nào con biết khi con cần sự giúp đỡ? Con sẽ hỏi 

ai để được sự trợ giúp? 
Để biết thêm những ý tưởng khác, xin xem: 

• Lời Khuyên về sự An Mạnh dành cho Học Sinh của FCPS 
(https://www.fcps.edu/student-wellness-tips) 

• Blog Healthy Minds (Tâm Trí Khỏe Mạnh) của FPCS 
(https://www.fcps.edu/blog?field_term_blog_topic_target_id=258) 
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Để có thêm những ý tưởng, xin quý vị đọc những nguồn liệu trợ này: 

● EdSurge.com, 10 Ways Parents Can Bring Social Emotional Learning Home 
(https://www.edsurge.com/news/2020-04-02-10-ways-parents-can-bring-social-
emotional-learning-home) 

● CASEL Our Children Are Leaders (https://leadingwithsel.org/) 
● Panorama Ed SEL At Home (https://www.panoramaed.com/blog/sel-at-home-parent-

resources-activities) 

Nguồn Liệu Tham Khảo và Hỗ Trợ Bổ Xung 

Tất cả các trường đều có nhân viên chăm lo sức khỏe tâm trí tại trường để có thể hỗ trợ con 
em quý vị. Xin quý vị vui lòng liên lạc nhân viên xã hội trường, chuyên viên tâm lý, hoặc tư vấn 
viên của trường con em, nếu quý vị có các thắc mắc về kiểm lọc hoặc cách các kỹ năng được 
giải đáp.  

Nếu quý vị có các điều quan tâm lo lắng về sự an toàn của con em và/hoặc quý vị tin rằng trẻ 
đang gặp khủng hoảng, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay lập tức Xin quý vị hãy sử dụng các nguồn 
liệu trợ khẩn cấp dưới đây. 

Thông Tin về các Dịch Vụ Khẩn Cấp và Sức Khỏe Tâm Trí 
(https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/school-psychology-
services/mental-health-resources-and) 

● Xin quý vị gọi ngay 911 trong trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng; TTY xin gọi 
711 

● Đường Dây Nóng Khu Vực Kết Nối về Khủng Hoảng 703-527-4077 CrisisLink là 
đường dây nóng để các cá nhân khi gặp khủng hoảng hoặc gia đình/bạn bè tìm kiếm 
cách giúp đỡ người thân. 

● Crisis Text (Tin Nhắn về Khủng Hoảng): Gửi tin nhắn NEEDHELP đến 85511 
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