
Khảo sát Phụ huynh/Người giám hộ về Kỹ năng Tiếng Anh 
Hướng dẫn: Khoanh vào số mô tả đúng nhất về học sinh. 

 4 = Con của quý vị luôn thể hiện nét tính cách này.  

 3 = Con của quý vị thường thể hiện nét tính cách này.  

 2 = Con của quý vị đôi khi thể hiện nét tính cách này.  

 1 = Con của quý vị hiếm khi hoặc không thể hiện nét tính cách này.  

Khối Trường Công Hạt Baltimore                   Theo nghiên cứu của Halsted, 2002; Kingore, 2001; Reiss, 2003; Sousa, 2003 
Văn phòng Học thuật Nâng cao                                                                                                Tháng 03/2019 
  

 

Tên Học sinh: _______________________________Lớp: ________ Ngày: ________________ 

Trường: ___________________________ Tên Phụ huynh/Người giám hộ (vui lòng viết bằng chữ in): 

________________________________ 

Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ: ____________________________________________ 

Tính cách và Hành vi Xếp hạng Bằng chứng hoặc Ví dụ 

Kiên trì/Tích cực: Ham mê đọc và/hoặc 
viết khi hứng thú với chủ đề 

1 2 3 4 

 

Tìm tòi/Học hỏi: Đặt rất nhiều câu hỏi khi 
học phù hợp với kiến thức có sẵn của 
mình; khám phá các chủ đề thú vị trên 
lứa tuổi và có thể cuốn hút vào chủ đề 
thú vị riêng 

1 2 3 4 

 

Sáng tạo: Có thể viết hoặc nói sử dụng trí 
tưởng tượng; thể hiện khiếu hài hước và 
thấy được sự hài hước trong các tình 
huống mà những người khác không thấy; 
có nhiều ý tưởng 

1 2 3 4 

 

Kiến thức sâu sắc: Diễn giải được các 
văn bản phức tạp vượt ngoài kỳ vọng của 
cấp lớp; có khả năng liên kết độc đáo 

1 2 3 4 

 

Truyền đạt tốt: Tự thể hiện thông qua văn 
viết và/hoặc nói vượt ngoài kỳ vọng cấp 
lớp 

1 2 3 4 

 

Tư duy Phê phán: Đọc và đánh giá cẩn 
thận; có thể sử dụng lý luận trong nói 
và/hoặc viết để đưa ra ý tưởng và trình 
bày lập luận để thuyết phục người khác 

1 2 3 4 

 

Nhận thức: Có thể nắm bắt các vấn đề 
trong văn học từ nhiều quan điểm khác 
nhau và phân tích động cơ của nhân vật 

1 2 3 4 

 

Nhận xét:  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

  


