TRẠNG THÁI SỨC KHỎE
Sau đây là những câu hỏi về trạng thái sức khỏe của cháu.
 Xin Quý vị đọc kỹ những câu hỏi,
 xin Quý vị nghĩ xem trong tuần cuối cháu cảm thấy trong người thế nào,
 Quý vị đánh dấu chữ thập câu trả lời nào thích hợp nhất.
1.

Cảm giác cơ thể:
Trong tuần cuối........................................................... hoàn toàn không

2.

luôn

liên tục











... cháu đã bị đau đầu hoặc đau bụng

.....................











... cháu thấy mệt mỏi, uể oải

................................











... cháu khỏe mạnh, dẻo dai

.................................











ít khi

thỉnh thoảng

luôn

liên tục

Trạng thái tâm hồn:
... cháu đã cười nhiều và có nhiều chuyện vui ...........











... cháu không thiết gì cả......................................











... cháu cảm thấy đơn độc ....................................











... cháu cảm thấy sợ hãi hoặc bất an ......................











ít khi

thỉnh thoảng

luôn

liên tục

Tự trọng:
Trong tuần cuối............................................................hoàn toàn không

4.

thỉnh thoảng

... cháu cảm thấy ốm yếu .....................................

Trong tuần cuối........................................................... hoàn toàn không

3.

ít khi

... cháu rất tự hào về mình ...................................











... cháu thấy rất thoải mái, dễ chịu ..........................











... cháu hài lòng với bản thân ................................











... cháu có rất nhiều ý kiến hay ..............................











ít khi

thỉnh thoảng

luôn

liên tục

Gia đình:
Trong tuần cuối........................................................... hoàn toàn không

... cháu thông cảm tốt với chúng tôi là cha mẹ cháu .....











... cháu thấy ở nhà rất dễ chịu.......................................











... chúng tôi cãi nhau to ở nhà ...............................











... cháu có cảm giác bị tôi lấn át .............................
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5.

Bạn bè:
Trong tuần cuối............................................................ hoàn toàn không

6.

ít khi

thỉnh thoảng

luôn

liên tục

... cháu đã hoạt động chung với bạn bè ...................











... cháu được bạn bè "chấp nhận" ..........................











... cháu thông cảm tốt với bạn bè ...........................











... cháu có cảm giác, mình khác hẳn các trẻ khác











ít khi

thỉnh thoảng

luôn









































......

Nhà trường:
Cháu không đi vườn trẻ/lớp mẫu giáo
(Vorschule)/ trường học, trường nghề ............................ 
Tuần vừa qua tại vườn trẻ/
tại lớp mẫu giáo/ tại trường học,...................................hoàn toàn không

... cháu đã làm tốt các bài tập tại vườn trẻ/
tại lớp mẫu giáo, tại trường, tại trường nghề ...........

liên tục

... vườn trẻ/ lớp mẫu giáo/ việc học tập
đem lại niềm vui cho cháu .........................................
... cháu vui mừng chờ khi đến vườn trẻ/ lớp
mẫu giáo/ trường học/ trường nghề ..........................
... trong những bài tập nhỏ ở trường hoặc
ở nhà cháu đã phạm rất nhiều lỗi ..............................
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