
Neighborhood and Wellbeing Student Survey
Chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát để tìm hiểu thêm kinh nghiệm của các em học sinh có được ngoài trường học. Tiếng nói
của bạn sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ các em học sinh tốt hơn tại trường học của các em. Nếu bạn đồng ý thực hiện cuộc khảo sát này,
bạn sẽ được hỏi về bạn, bạn của bạn, và khu vực lân cận của bạn. Không có câu trả lời đúng hoặc sai. Nó nói về những gì bạn thực
sự nghĩ. Cuộc khảo sát này mất khoảng 15 phút để hoàn tất. Chỉ có những nhà nghiên cứu mới biết câu trả lời của bạn. Các giáo
viên, phụ huynh, và bạn của bạn sẽ không thấy những câu trả lời này. Đây là quyết định của bạn thực hiện hay không thực hiện cuộc
khảo sát này. Sẽ không có ai khó chịu nếu bạn quyết định không thực hiện cuộc khảo sát này. Nếu bạn bắt đầu và sau đó thay đổi ý
định, bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Bạn có thể bỏ qua bất cứ câu hỏi nào mà bạn không muốn trả lời.

1. Bạn có muốn thực hiện cuộc khảo sát này không?

Không Có

Cuộc Khảo Sát Về Khu Vực Lân Cận Và Sự An Toàn
Chúng tôi quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về bạn, bạn của bạn, và khu vực lân cận của bạn. Sẽ không có câu trả lời đúng hoặc sai.

Về Bản Thân Tôi
Những câu hỏi này là về chính bạn.

Xin vui lòng cho chúng tôi biết từng câu hỏi sau đây dễ hoặc khó đối với bạn.

2. Hiểu được cảm xúc của tôi sẽ ảnh hưởng đến cách tôi hành động.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

3. Biết được các sự kiện sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi như thế nào.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

4. Biết được những điều tôi quan tâm.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

5. Biết ưu điểm của tôi là gi.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

6. Biết khi nào cần lên tiếng cho chính tôi và cho người khác.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

7. Bình tĩnh khi tôi cảm thấy căng thẳng.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

8. Lên mục tiêu cho chính mình.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ
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9. Suy nghĩ đến các bước sẽ giúp tôi đạt mục tiêu.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

10. Biết được hành động của tôi sẽ ảnh hưởng đến các bạn trong lớp của tôi như thế nào.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

11. Học hỏi từ những người có những ý kiến khác tôi.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

12. Biết khi nào một người nào đó cần giúp đỡ.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

13. Biết tôi có thể giúp gì cho cộng đồng của tôi.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

14. Tôn trọng bạn cùng lớp.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

15. Nói chuyện với bạn cùng lớp về lý do tại sao họ cảm thấy theo một cách nào đó.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

16. Đảm bảo ý kiến của mọi người đều được nghe trong nhóm.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

17. Hòa thuận với các bạn trong lớp.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

18. Tôn trọng ý kiến của bạn cùng lớp trong một cuộc bất đồng.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

19. Nghĩ về điều gì có thể sẽ xảy ra trước khi đưa ra quyết định.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

20. Biết điều gì đúng hoặc sai.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ
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21. Có sự chọn lựa tốt khi nó có thể không phổ biến.

Rất khó Khó Dễ Rất dễ

Suy nghĩ về cách bạn dành thời gian của bạn.

22. Hoạt động nào sau đây bạn tham gia (Chọn tất cả các mục áp dụng.)

Câu Lạc Bộ
Khoa Học

và/hoặc CLB
Toán

Câu Lạc Bộ
hoặc nhóm

học tập khác

Sinh Viên
Tham Gia
Vào Chính

Quyền

Dịch Vụ Cộng
Đồng

Liên Minh
Đồng Tính

Nhóm Cầu
Nguyện hoặc

Tôn Giáo

Nhóm cùng
chủng tộc/dân

tộc

Nhóm khiêu
vũ hoặc nhóm

cổ vũ

Nhóm thể thao

Môn thể thao
cá nhân

Ban nhạc, dàn
hợp xướng,

hoặc dàn nhạc

Kịch Nghệ thuật Dạy kèm Phim hoạt họa
hoặc tham gia
các trò chơi

Hoạt động
không được

liệt kê

Không làm gì

23. Nếu bạn chọn " Hoạt động không được liệt kê", xin vui lòng dùng chổ trống dưới đây để liệt kê một hoạt động hoặc những
hoạt động mà bạn tham dự.

Hầu hết các ngày đi học…

24. Bạn thường đi đâu ngay sau khi tan trường? (Bạn có thể chọn hơn 1 lựa chọn.)

Nhà Đi làm Nhà của bạn Nhà bà con Trường (Hoạt
động sau giờ

học)

Chổ giữ trẻ
(Ví dụ YMCA

Fun Co.)

Tổ chức trong
vùng lân cận
(như Câu Lạc

Bộ Nam &
Nữ, nhà thờ)

Lang thang
trong vùng lân

cận (Ví dụ:
công viên, sân

bóng rỗ,
đường phố)

Khác

25. Bạn thường làm gì ngay sau khi tan trường? (Bạn có thể chọn hơn 1 lựa chọn.)

Bài tập về nhà/Học Làm việc Nói chuyện với bạn Chơi thể thao Xem TV, tìm dịch
vụ, hoặc xem phim

online

Kiểm tra trang
mạng xã hội hoặc

nói chuyện với bạn
bè

Chơi game

Nghe nhạc Luyện tập theo
nhóm

Tham gia các
lớp/bài học cá nhân

(ví dụ: âm nhạc,
nghệ thuật, khiêu

vũ)

Chương trình sau
giờ học

Hoạt động tôn giáo Không làm gì Khác
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Khu vực lân cận của tôi
Khu vực lân cận của bạn là nơi bạn sinh sống. Hãy nghĩ đến khu vực mà từ nhà bạn dễ đi bộ đến đó. Bạn đồng ý hoặc không đồng ý
những ý kiến sau? Trong khu vực lân cận của tôi...

26. Mọi người sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm của họ.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

27. Mọi người được tin tưởng.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

28. Mọi người hòa thuận với nhau.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

29. Mọi người chia sẽ cùng một giá trị.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

30. Đó là một khu phố đoàn kết.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

Khu vực lân cận của bạn là nơi bạn sinh sống. Hãy nghĩ đến khu vực mà từ nhà bạn dễ đi bộ đến đó. Không kể nhà bạn hoặc nhà
của những người khác, bạn có thường xuyên đi đến một nơi nào đó trong khu vực lân cận của bạn nơi bạn...

31. …đi chơi với những người bạn của bạn?

Không bao giờ Lâu lâu một lần Thỉnh thoảng Thường xuyên Hầu hết mọi thời gian

32. …làm một điều gì đó mà bạn thích?

Không bao giờ Lâu lâu một lần Thỉnh thoảng Thường xuyên Hầu hết mọi thời gian

33. …kết nối với các nguồn tài nguyên, chương trình, hoặc cơ hội?

Không bao giờ Lâu lâu một lần Thỉnh thoảng Thường xuyên Hầu hết mọi thời gian

34. …cảm thấy như bạn thuộc về?

Không bao giờ Lâu lâu một lần Thỉnh thoảng Thường xuyên Hầu hết mọi thời gian

35. …cảm thấy như một phần của cộng đồng (ví dụ, tôn giáo hay văn hóa)?

Không bao giờ Lâu lâu một lần Thỉnh thoảng Thường xuyên Hầu hết mọi thời gian

Trang 4

 - FOR DEMO PURPOSES ONLY

0

SA
M

PL
E 

FO
R

M



Khu vực lân cận của bạn là nơi bạn sinh sống. Hãy nghĩ đến khu vực mà từ nhà bạn dễ đi bộ đến đó. Bạn đồng ý hoặc không đồng ý
những ý kiến sau? Bên ngoài nhà của tôi và trường học, trong khu vực lân cận của tôi có một người lớn…

36. …thực sự quan tâm tôi.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

37. …tin tưởng rằng tôi sẽ thành công.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

38. …luôn muốn tôi cố gắng hết sức mình.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

39. …mà tôi luôn tin tưởng vào.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

Khu vực lân cận của bạn là nơi bạn sinh sống. Hãy nghĩ đến khu vực mà từ nhà bạn dễ đi bộ đến đó. Bạn đồng ý hoặc không đồng ý
những ý kiến sau?

40. Khu vực lân cận của tôi là một nơi an toàn để sống.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

Trong khu vực lân cận của tôi…

41. Nó an toàn cho trẻ em chơi bên ngoài ban ngày.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

42. Mọi người sợ bạo lực.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

43. Mọi người sợ rằng họ sẽ bị một ai đó làm tổn thương.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

44. Tôi tin vào cảnh sát.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

Đi vòng quanh
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Hãy nghĩ về những kinh nghiệm của bạn ở Nashville.

45. Trong một tuần đặc biệt, bạn thường đi từ nơi này đến nơi khác bằng cách nào? (Bạn có thể chọn hơn một phương tiện)

Xe hơi (tự lái) Xe hơi (lái xe
với bạn hoặc gia

đình)

Taxi hoặc Uber
hoặc Lyft

Xe buýt của
thành phố (MTA

hoặc WeGo)

Xe lửa (Music
City Star)

Đi bộ Xe đạp, xe
scooter, ván

trượt

Khác

46. Nó dễ cho tôi đi đến một nơi tôi muốn đến trong thành phố.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

47. Cái gì ngăn cản bạn đi đến một nơi bạn muốn đến trong thành phố? (Chọn tất cả các mục áp dụng)

Thiếu phương
tiện đi lại đáng

tin cậy.

Phương tiện đi
lại quá mắc.

Xe buýt thành
phố không đưa
tôi đến nơi tôi

muốn đến.

Lo lắng về sự an
toàn

Ba mẹ hoặc
người giám hộ lo

lắng

Lo lắng về sự
phân biệt chủng

tộc

Nguyên nhân
không được liệt

kê

Không có gì cản
trở, tôi có thể đi
đến một nơi tôi

muốn đến.

48. Nếu bạn chọn " Nguyên nhân không được liệt kê", xin vui lòng sử dụng chổ trống dưới đây để mô tả cái gì cản trở bạn đi đến
một nơi bạn muốn đến trong thành phố.

Bạn của tôi
Hãy suy nghĩ về những người bạn trẻ tuổi mà bạn biết bên trong và bên ngoài trường học.

49. Tôi có một nhóm bạn thân.

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

Theo như bạn biết, có bao nhiêu bạn trẻ biết…

50. …cố gắng hết sức mình tại trường?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

51. …giúp người mà không mong nhận lại?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

52. …đối xử tử tế với mọi người?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người
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53. …tham gia tích cực vào các hoạt động của trường học hoặc của cộng đồng?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

Theo như bạn biết, có bao nhiêu bạn trẻ mà bạn biết…

54. …tham gia vào cuộc cải vả?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

55. …cố tình làm thiệt hại hoặc phá hoại tài sản không phải của mình?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

56. …Ăn cắp một món đồ trị giá hơn $10?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

57. …tham gia vào một nhóm băng đảng?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

58. …bán thuốc phiện?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

Theo như bạn biết, có bao nhiêu bạn trẻ biết…

59. …hút thuốc?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

60. … Sử dụng thuốc lá không khói, thuốc lá điện tử, hoặc vape?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

61. … uống đồ uống có chất cồn?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người
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62. …sử dụng thuốc phiện?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

63. …sử dụng heroin?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

64. …sử dụng thuốc ngủ ngoài thuốc phiện (ví dụ, OxyContin, Vicodin, Percocet, morphine, codeine, hoặc fentanyl)?

Không có ai Rất ít người Một vài người Nhiều người Hầu hết hoặc tất cả mọi
người

Xin cảm ơn
Hãy suy nghĩ về kinh nghiệm của bạn khi thực hiện bảng khảo sát này.

65. Tôi đã trả lời những câu hỏi trong bảng khảo sát này một cách chân thành.

Không Hầu như Có
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