
 
Tên Học sinh: _______________________________________ ngày:___________ 
 
Giáo Viên:_______________________________________________ 
 
Lớp: ________________________ Điểm hiện tại hay điểm giữa học kỳ:_______________________________________
 
Trở ngại nào em gặp phải trong quý đầu tiên? (Đánh vào các ô thích hợp) 
□ Hiểu bài tập 

□ Hoàn tất bài tập đúng hạn 

□ Nộp bài đều đặn 

□ Luôn sẵn sàng cho việc học 

□ Hoàn tất mọi bài làm 

□ Nghe và theo hướng dẫn 

□ Tuân theo luật lệ trong lớp 

□ Luôn hỏi khi không hiểu 

□ Bỏ cuộc quá sớm 

□ Không tham dự các buổi trợ giúp / MASH / giờ văn phòng 

□ Bị phân tâm bởi các bạn 

□ Bị phân tâm bởi các đồ điện tử  
□ Chờ đến phút cuối mới làm 

□ Luôn thân thiện với giáo viên 

□ Bực bội với ____________________ 

□ Các việc khác (hãy kể ra) _____________________________________________ 

 
Những điều tốt em làm được trong lớp này?  Điểm mạnh của em là gì? 
□ Tôi đến lớp đúng giờ 

□ Tôi tham gia lớp học thường xuyên. 
□ Tôi luôn chú ý. 
□ Tôi liên lạc với giáo viên nếu tôi nghỉ học. 
□ Tôi chịu trách nhiệm về hành động của tôi. 
□ Tôi quan tâm đến việc học của tôi. 
□ Tôi sử dụng đồ điện tử của tôi để hỗ trợ và không làm mất 

tập trung vào việc học. 
□ Tôi tham gia tích cực trong lớp. 
□ Tôi đặt câu hỏi. 
□ Tôi nhờ giúp đỡ 

□ Tôi giúp đỡ những bạn khác trong lớp. 
□ Tôi nộp bài đúng giờ. 
□ Tôi đã nói chuyện với giáo viên của tôi ngoài giờ học ít nhất 

một lần trong quý này (trực tiếp hoặc qua email). 
□ Bài vở của tôi tươm tất. 
□ Tôi có quyết tâm làm việc chăm chỉ. 

□ Tôi học bài ngoài lớp, không chỉ là làm các bài tập về nhà. 
□ Tôi là người hướng dẫn trong các cuộc thảo luận trong lớp. 
□ Tôi có thể sắp xếp thời gian của tôi một cách hiệu quả. 
□ Tôi có cách sắp xếp các công việc một cách có hệ thống. 
□ Tôi nhận thức được và tránh những thói quen lãng phí thời 

gian lớn nhất của tôi. 
□ Tôi biết bài tập của tôi là gì, biết khi nào đến hạn và biết tìm 

thông tin này ở đâu nếu tôi không biết. 
□ Tôi biết điểm hiện tại của tôi. 
□ Tôi tham dự MASH hoặc gặp giáo viên sau giờ học. 
□ Tôi tự tin ở các môn học.  
□ Tôi biết cách chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành các phần nhỏ 

hơn, để dễ quản lý hơn. 
□ Tôi làm theo sự chỉ dẫn. 
□ Tôi viết tốt 
□ Tôi là một người đọc giỏi. 
□ Tôi là một người biết cách giải quyết vấn đề. 

□ Những điều khác: _______________________________________________ 

 



Em đã học được gì trong lớp học này? Hãy suy nghĩ về 
các nội dung vấn đề và kỹ năng mà em đã thực hành. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bằng cách nào em đã học nội dung trong lớp này? Những 
hoạt động nào em làm trong lớp này? 

Niềm vui: Em đang có thành công ở đâu, hay điều gì thú 
vị về những gì em đang học trong lớp này? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thử thách: Em đang gặp khó khăn gì? Điều gì khó khăn 
nhất đối với em trong lớp học này? 

 
 

Những chiến lược nào em có thể sử dụng để tăng cường sức mạnh và vượt qua các rào cản của bạn? 
 
□ Tham dự MASH vào những ngày sau:________________________________________________________________________________ 

□ Gặp gỡ giáo viên của tôi trước hoặc sau giờ học vào những ngày sau:______________________________________________________ 

□ Tham dự AVID Math Lab vào những ngày sau:_________________________________________________________________________ 

□ Sử dụng Thư viện trước hoặc sau giờ học vào những ngày sau: ___________________________________________________________ 

□ Sử dụng sổ lập kế hoạch hoặc công cụ tổ chức khác (Lịch Google, lời nhắc trên điện thoại) để ghi lại các bài tập / ngày đến hạn 

□ Tìm kiếm sự giúp đỡ từ cố vấn của tôi hoặc người lớn khác (tên người lớn: _________________________________________________)  

□ Hoàn thành báo cáo tiến độ hàng tuần vào ______________(ngày trong tuần) để được xem xét lại cùng với Chủ nhiệm / Người giám hộ / Huấn 

luyện viên / Cố vấn của tôi 

□ Lên lịch một cuộc họp phụ huynh-giáo viên-học sinh về ________________________________________________________________ 

□ Những điều khác: _____________________________________________________________________________________________ 


