CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ TẢ CỦA
KHẢO SÁT VỀ COVID-19 DÀNH CHO HỌC SINH Tác động và ý
nghĩa đối với việc học tập và sức khỏe của học sinh
Xin chào. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Khảo sát về COVID-19 dành cho học sinh. Cuộc khảo sát
này được thực hiện nhằm thu thập dữ liệu về nhận thức của học sinh để giúp các lãnh đạo trường
học lập kế hoạch cuối năm và chương trình hỗ trợ học sinh, cũng như thông tin để hỗ trợ cho việc
lập kế hoạch vào mùa thu năm 2022.
Khảo sát về COVID-19 dành cho học sinh do Văn Phòng Bộ Trưởng Giáo dục Tiểu Bang (Office of
Superintendent of Public Instruction, OSPI) và Khoa Tâm thần & Khoa học Hành vi của trường Y thuộc
Đại học Washington (UW) tạo ra để giúp nắm bắt những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của học sinh
trong đại dịch COVID-19.
Trong thời gian này, học sinh đã phải điều chỉnh để thích nghi với cách thức học tập, giao tiếp và cuộc
sống mới. Mục đích của khảo sát này là giúp giáo viên, lãnh đạo nhà trường, phụ huynh, đối tác cộng
đồng và các nhà lãnh đạo chính sách hiểu cách họ có thể đáp ứng tốt hơn đối với các nhu cầu của
thanh thiếu niên.
Khảo sát này đặt ra các câu hỏi về sức khỏe tinh thần và thể chất, niềm hy vọng, sự hỗ trợ xã hội từ
các bạn đồng trang lứa và người lớn, những suy nghĩ và cảm xúc liên quan đến trường học trong đại
dịch COVID-19 và các biện pháp phòng ngừa COVID-19.
Các trường học tham gia miễn phí. Cuộc khảo sát là ẩn danh, tự nguyện và sẽ được thực hiện cho
học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.
Cuộc khảo sát sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua trường học và có thể thực hiện tại
trường học hoặc tại nhà đối với học sinh đang học từ xa.
Kết quả khảo sát sẽ được chia sẻ vào tháng 4 năm 2022.
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về cuộc khảo sát, vui lòng liên hệ
contact@wacovidstudentsurvey.org

