Học khu Thống nhất San Francisco

Khi cần giải quyết mâu thuẫn, một phương pháp nhân
bản bao gồm việc hỏi những câu hỏi quan trọng dưới đây:

1.

Điều gì đã xảy ra và bạn đang nghĩ gì
vào lúc đó?

2.

Từ lúc đó đến bây giờ, bạn đã suy
nghĩ những gì?

3.

Ai phải gánh chịu ảnh hưởng của sự
việc đã diễn ra và gánh chịu như thế
nào?

4.

Trong sự việc này, bạn gặp khó khan
lớn nhất ở điểm nào?

5.

Bạn nghĩ cần phải làm gì để sửa sai?

Những câu hỏi mẫu/Đề tài cho Community Building
(Thiết lập Cộng đồng)

Vòng tròn Kết nối
Làm quen
• Cùng chia sẻ một kỷ niệm đẹp của
thời thơ ấu.
• Nếu bạn có thể trở thành siêu anh
hùng, bạn muốn có siêu năng gì và tại
sao?
• Bạn thân nhất của bạn sẽ mô tả về bạn
như thế nào?
• Bạn không muốn thay đổi điểm gì về
cuộc sống của mình?
• Nếu bạn có một ngày rãnh rỗi ngoài
dự tính, bạn muốn làm gì?
• Nếu bạn là một loại động vật, bạn
muốn làm con vật nào và tại sao?
• Hãy nêu lên một vật hoặc một người
nào đó luôn làm cho bạn cười.
• Bạn muốn sưu tầm vật gì?
• Nếu bạn có thể có cơ hội đối thoại
trực diện với một người nào đó, người
đó sẽ là ai và tại sao?
• Hãy mô tả hoạt động cuối tuần mà
bạn yêu thích nhất.
• Hãy mô tả nơi bạn thích nhất.
• Nếu bạn có thể thay đổi điều gì đó về
bản thân mình, đó sẽ là điều gì?
• Bạn thích màu nào nhất?
• Bạn thích món ăn nào nhất? Phim nào
là phim bạn thích nhất?

Hội đàm đầu giờ
• Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?
• Điều gì diễn ra trong buổi chiều/ngày
cuối tuần đã làm bạn vui nhất và
không vui nhất?
• Trong ngày hôm nay hoặc trong tuần
này, bạn mong đợi điều gì nhất?
• Bạn muốn hoàn tất việc gì trong ngày
hôm nay?
• Khó khăn lớn nhất trong việc làm bài
tập của bạn là gì?

Hội đàm cuối giờ

• Bạn thích nhất điều gì trong ngày
hôm nay?
• Trong ngày hôm nay, tối này, hoặc
cuối tuần này, bạn mong đợi điều gì
nhất?
• Hãy khen tặng một ai đó về điều gì đó
họ đã làm tốt trong tuần này.
• Hãy nói về một trong số những mục
tiêu học tập của bạn, và bạn làm cách
nào để vươn đến mục tiêu đó trong
lớp học.
• Hãy nói về một điều gì đó thật vui vẻ
hoặc buồn cười đã xảy ra cho bạn
trong ngày hôm nay?

