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  KỸ NĂNG VIỆC LÀM TRƯỜNG TRUNG HỌC 

THÓI QUEN HỌC TẬP 

CÁC KỸ NĂNG VIỆC LÀM 
  PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN 

• Hoàn Thành Công Việc: Hoàn thành công việc theo 
thời gian chỉ định

• Tham gia và Gắn kết: Lắng nghe, tham gia trong lớp 
học và gắn kết vào quá trình học tập trên cơ sở nhất 
quán

• Làm theo Chỉ dẫn: Biết và hành động theo các quy tắc 
của lớp học & hướng dẫn miệng hoặc bằng văn bản 

PHÁT TRIỂN XÃ HỘI 

• Nhận thức Xã hội: Thể hiện sự nhận thức về suy nghĩ, 
cảm xúc và sự khác biệt của người khác, và phản ứng 
thích hợp với người khác trong nhiều tình huống khác 
nhau thể hiện sự tôn trọng phẩm giá và sự khác biệt 
của con người

• Kỹ năng Giao tiếp: Thể hiện kỹ năng  giao tiếp và xã 
giao để tương tác hiệu quả trong các mối quan hệ 

 

• Tự Nhận Thức: Nhận biết, hiểu và thể hiện suy nghĩ & 
cảm xúc cá nhân theo những cách lành mạnh

• Tự Quản Lý: Hiểu, phản ánh và sử dụng các chiến lược 
để quản lý suy nghĩ/hành vi và đặt mục tiêu 

PHÁT TRIỂN TÍNH CÁCH 
• Nguyên tắc Cốt lõi: hãy thể hiện những đặc điểm của tính cách 

tốt (như trung thực, tốt bụng, tự chủ và kiên trì) trong nhiều 
bối cảnh khác nhau, và có thể tự đánh giá việc sử dụng những 
đặc điểm này

• Kỹ năng Ra Quyết định: Thể hiện trách nhiệm và kỹ năng ra 
quyết định hiệu quả trong nhiều bối cảnh

• Kỹ năng Giải quyết Vấn đề: Phát triển, thực hiện và mô hình 
hóa các kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả trong nhiều bối 
cảnh khác nhau  

Tài liệu này liệt kê các kỹ năng việc làm mà học sinh sẽ học trong suốt năm học. 
Vào cuối mỗi quý, học sinh sẽ nhận được phiếu báo điểm thể hiện sự tiến bộ mà chúng đạt được về mức độ thành 
thạo các kỹ năng việc làm.  

Các kỹ năng việc làm được xác định dựa trên các tiêu chuẩn giao tiếp và cảm xúc của Bộ Giáo Dục Tiểu Bang 
Kansas, cũng như các chỉ số Kansas Can mô tả sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp của học sinh. Chúng tôi mời 
quý vị ghé thăm trang web của học khu, USD259.org/Grading, để khám phá thang đo mức độ thành thạo kỹ năng việc 
làm, trong đó phác thảo những kỳ vọng dành cho học sinh.   

Chúng tôi phấn khởi với sự thay đổi về với hướng dẫn tham khảo tiêu chuẩn và cách chấm điểm sử dụng thang đo 
thành thạo và mục tiêu học tập. Cải cách này sẽ hỗ trợ học sinh chúng tôi trên hành trình sẵn sàng cho tương lai! 
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