
Vietnamese/Personal Development K-2                                                                                                                                                  April 1, 2019  

Thang Điểm Thành Thạo 
Phát Triển Cá Nhân K-2 
4.0  

Học sinh có thể ảnh hưởng tích cực đến những lựa chọn của những người  khác, khuyến khích 
các bạn học và/hoặc giúp đỡ người khác áp dụng các chiến lược tự quản lý. 
 

3.5 Ngoài hiệu suất điểm 3.0, thành công một phần ở nội dung điểm 4.0 
3.0 Học sinh sẽ:  

 
T1: Tự Nhận Thức: 3, hiểu và thể hiện suy nghĩ và cảm xúc cá nhân theo 
những cách lành mạnh 
 
T2: Tự Quản Lý: Hiểu và sử dụng các chiến lược để quản lý suy nghĩ, hành vi và 
đặt mục tiêu 

2.5 Không có lỗi lớn hoặc thiếu sót nào liên quan đến nội dung điểm 2.0 và thành công một phần ở nội dung điểm 3.0 
2.0  

F1: Từ vựng: cảm xúc, suy nghĩ, cảm giác, giao tiếp, diễn đạt, hậu quả 
• Xác định những suy nghĩ, nhu cầu và cảm xúc cá nhân (ví dụ: Tôi đang buồn. 
• Xác định các phản ứng cảm xúc với các tình huống (ví dụ: Tôi nổi điên khi tôi có thể 

làm những gì tôi muốn.’’) 
• Nhận biết các nguồn trợ giúp (ví dụ: Y tá giúp đỡ khi bạn bị bệnh.) 

 
F2: Từ vựng: cảm xúc, suy nghĩ, cảm giác, giao tiếp, diễn đạt, hậu quả 

• Truyền đạt suy nghĩ cá nhân và cảm xúc một cách thích hợp (ví dụ: ‘’Anh ấy làm tôi 
phát điên.’’) 

• Truyền đạt nhu cầu một cách thích hợp (ví dụ: Yêu cầu sử dụng nhà vệ sinh) 
• Xác định hậu quả tích cực và tiêu cực của hành động và hành vi của chính mình. (ví 

dụ: ‘’Khi tôi hoàn thành công việc của mình, tôi có thể đọc cuốn sách của mình.’’) 
• Phát triển kỹ năng tự điều chỉnh (để bình tĩnh và sẵn sàng học hỏi) với sự hướng dẫn từ 

người lớn (Hướng dẫn từ người lớn bao gồm nhưng không giới hạn: điều chỉnh mô hình, 
dạy thở sâu để làm chậm nhịp tim và oxy hóa não, sử dụng chuyển động nhịp nhàng 
để bình tĩnh, đáp ứng các nhu cầu cơ bản như đói, khát và ngủ, và xây dựng, duy trì 
và thúc đẩy các mối quan hệ an toàn)  

1.5 Thành công một phần ở nội dung điểm 2.0 và các lỗi hoặc thiếu sót lớn liên quan đến nội dung điểm 3.0 

1.0 Với sự giúp đỡ, thành công một phần ở nội dung điểm 2.0 và nội dung điểm 3.0
0.5 Với sự giúp đỡ, thành công một phần ở nội dung điểm 2.0 nhưng không phải ở nội dung điểm 3.0  

0.0 Ngay cả với sự giúp đỡ, không thành công

 

 

 

 


