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P R OM I S E
Sa ndy  Hook

Hướng dẫn ngắn này được thiết kế để hỗ trợ BẠN thực hiện Start With Hello tại trường 
học hoặc tổ chức của mình. Bạn sẽ tham gia cùng với những thủ lĩnh học sinh đến từ các 
trường và tổ chức thanh niên trên khắp Hoa Kỳ để giải quyết cô lập xã hội thông qua việc 
xây dựng văn hóa hòa nhập và kết nối. 

Quyển sách thực hành này bao gồm thông tin, ý tưởng và các hoạt động giúp bạn hiểu 
được cô lập xã hội và đưa ra hành động ở trường học trong ba bước đơn giản:

1     TÌM HIỂU:  Cô lập Xã hội là gì?

2   ĐỂ Ý:  Có tình trạng Cô lập Xã hội ở trường bạn không?

3   HÀNH ĐỘNG:  Làm thế nào để xây dựng một trường học 
mà tất cả mọi người đều cảm thấy được 
kết nối và hòa nhập?

Chúng tôi cũng bao gồm các tài nguyên sẵn có:
 ● Các thẻ kết thân
 ● Các nhãn tên
 ● Các thẻ ảnh tự sướng Start With Hello

Cảm ơn bạn vì khả năng lãnh đạo và cam kết với Start With Hello!
Chúng tôi không thể thành công nếu không có bạn. 

             
            Trân trọng, 

                        Mark Barden (Bố của Daniel) &  Nicole Hockley (Mẹ của Dylan) 
                       Giám đốc điều hành, Sandy Hook Promise

!

 ● Danh mục kiểm tra Bắt đầu
 ● Chương trình họp Khởi động
 ● Bản mẫu Đề xuất
 ● Bản đồ Kế hoạch các Ủy ban
 ● Kế hoạch Hàng ngày
 ● Danh sách Công việc

 ● Mẫu Ngân sách
 ● Những Đề xuất Ngày màu Tím
 ● Các hoạt động
 ● Ý nghĩa
 ● Kế hoạch Bền vững

2
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VỀ SANDY HOOK PROMISE
Sandy Hook Promise là một tổ chức quốc gia phi lợi nhuận được thành lập và dẫn 
dắt bởi một số người thân của các nạn nhân bị giết hại tại Trường Sandy Hook vào 
ngày 14 tháng 12 năm 2012.

Tổ chức tập trung vào việc ngăn chặn bạo lực súng (và tất cả các loại bạo lực) 
TRƯỚC KHI nó diễn ra thông qua việc giáo dục và vận động các phụ huynh, nhà 
trường và các cộng đồng về sức khỏe tinh thần cũng như các chương trình chăm 
sóc sức khỏe để nhận định, can thiệp và giúp đỡ các cá nhân có nguy cơ.  

3

TẠO MỘT
   SỰ KHÁC BIỆT

CHO CUỘC SỐNG CỦA MỘT AI ĐÓ VÀ GIÚP HỌ CẢM 
THẤY HÒA NHẬP.
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TỔNG QUAN

Cô lập xã hội là cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn và bị đối xử như thể bạn là người vô hình. 
Ở mỗi ngôi trường và mỗi cộng đồng đều có những đứa trẻ cảm thấy không có bạn 
bè và im lặng chịu đựng mỗi ngày.

Đôi khi, chúng ta cần thời gian ở một mình. Điều này lành mạnh và vẫn ổn. Tuy nhiên, 
nếu ai đó thường xuyên bị những người khác cô lập, dù là tự tách biệt bản thân hay 
bị khai trừ, đều có thể là một dấu hiệu đáng báo động rằng họ cần được giúp đỡ.

Những thanh niên thường xuyên bị cô lập có thể trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt, 
bạo lực và/hay trầm cảm. Hệ quả là nhiều người quay lưng tách biệt xã hội, loay hoay 
với việc học và phát triển xã hội và/hoặc chọn cách làm tổn thương bản thân hay 
những người khác.

1     TÌM HIỂU: Cô lập Xã hội là gì?

      Tại sao tôi phải quan tâm?

      Tại sao tôi nên tham gia Start With Hello?

Ll iG V ilnE DerSso

Để tạo dựng một cộng đồng 
trường học kết nối và hòa nhập hơn

Để truyền cảm hứng cho người 
khác và xây dựng những tình bạn 
dài lâu

Để tạo sự khác biệt cho cuộc sống của 
ai đó và giúp họ cảm nhận rằng họ được 
chấp nhận, được hòa nhập và có giá trị

Để ngăn chặn những người có khả năng 
làm tổn thương bản thân và người khác

•  •  

•  
•  

4
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Bạn cảm thấy như thế nào nếu bị cô lập, cô đơn hay bị đối xử như người vô hình? 

2   ĐỂ Ý: Có tình trạng Cô lập Xã hội ở trường chúng ta không? 

5

     Đây là các dấu hiệu của cô lập xã hội:

Đâu là những ví dụ cho cô lập xã hội
bạn có thể đã chứng kiến ở trường?

Sẽ như thế nào nếu tất cả mọi người ở trường bạn cảm thấy 
được kết nối và hòa nhập? Điều này sẽ trông như thế nào?

Đâu là nơi cô lập xã hội xảy ra ở trường?

 ●  Thích ở một mình hơn tham gia 
với bạn đồng trang lứa

 ●  Có vẻ tránh tương tác con người, 
rất yên lặng và khép mình

 ●  Lo lắng hay không thoải mái khi 
ở cùng người khác

 ●  Bị bạn đồng trang lứa khai trừ có 
mục đích – thông qua kỹ thuật số 
hay gián tiếp

 ●  Cá nhân bị loại trừ ít hay nhiều 
khỏi bạn hoặc nhóm của bạn

Bữa trưa

Các sự kiện

Thể thao

Mạng xã hội

Xe buýt

Lớp học

Khác

(đánh dấu những địa điểm dưới đây)
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Tổ chức một tuần lễ Start With Hello tại trường học hoặc tổ chức thu hút sự chú 
ý của đám đông cô lập xã hội đang lớn dần từng ngày trong các trường học và 
cộng đồng của chúng ta, và giúp tạo dựng văn hóa hòa nhập và kết nối.

Sử dụng các nguồn trong phần HÀNH ĐỘNG để biến ý tưởng của bạn thành 
hiện thực và đưa ra hành động trong trường học và cộng đồng.

“Đừng bao giờ nghi ngờ rằng một nhóm nhỏ các công dân thấu hiểu, hăng  
hái có thể thay đổi thế giới, thật ra, đây là điều duy nhất đã từng xảy ra.” 

 - Magaret Mead

3   HÀNH ĐỘNG:  Làm thế nào để xây dựng một trường học mà 
tất cả mọi người đều cảm thấy được kết nối và 
hòa nhập?

START WITH HELLO CÓ 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

CHÚNG 
TÔI CẦN

BẠN...

6
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START WITH HELLO: DANH MỤC KIỂM TRA BẮT ĐẦU 
Đăng kí tại: www.sandyhookpromise.org

Xem những đề xuất ngày màu tím và các hoạt động (tr. 15–17) để lấy cảm hứng

Lập buổi họp Khởi động Start With Hello – Chương trình họp Khởi động (tr. 9)

Hoàn thành dự án đề xuất và thông qua phê duyệt hành chính – Bản mẫu Đề xuất  
(tr. 10–11)

Tạo dựng các ủy ban để phân chia công việc hiệu quả – Lập Bản đồ các Uỷ ban (tr. 12)

Lên kế hoạch các hoạt động và sự kiện cả tuần – Kế hoạch hàng ngày (tr. 19)

Phân công nhiệm vụ – Danh mục công việc (tr. 20)

Tổng hợp một danh sách những vật liệu quan trọng và ngân sách – Ngân sách (tr. 21)

Tiến hành

MẸO START 
WITH 
HELLO:

Phải chắc chắn rằng bạn nhận được sự chấp thuận từ quản lý trường 
học hoặc trưởng câu lạc bộ trước khi hoàn thiện kế hoạch của mình.  
Tìm một người trưởng thành trong trường hoặc tổ chức thanh niên 
mà họ có thể giúp đỡ và hỗ trợ những nỗ lực Start With Hello không 
ngừng của bạn.

Sau khi hoàn thành tuần lễ Start With Hello, lên kế hoạch một 
cuộc họp bế mạc để thảo luận về sự kiện và hoàn thành mẫu 
phản hồi và kế hoạch bền vững. 

7
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TUẦN START WITH HELLO
HƯỚNG DẪN LÊN KẾ HOẠCH

8
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START WITH HELLO: CHƯƠNG TRÌNH HỌP KHỞI ĐỘNG
Trò kết thân:

Các ủy ban:

Giới thiệu:

Kết thúc:

Lên kế hoạch:

Bắt đầu cuộc họp bằng một trong những trò kết thân trên thẻ kết thân ở trang 24.

Tham gia vào các ủy ban lên kế hoạch và bắt đầu động não các ý tưởng cho tuần. 
Xem các đề xuất ngày màu tím và các hoạt động mang lại cảm hứng và sử dụng 
kế hoạch hàng ngày, danh sách công việc cũng như mẫu ngân sách để tổ chức 
suy nghĩ và bắt đầu lập kế hoạch.

Start With Hello là gì? Tại sao nó quan trọng? 

Mời mọi người suy nghĩ về lý do tại sao họ có hứng thú tham gia và gắn kết với 
dự án bằng cách điền vào ảnh thẻ tự sướng Tại sao tôi tham gia “Start With Hello” 
và chụp ảnh.

Lên kế hoạch cuộc họp tiếp theo.

“Với thế giới bạn chỉ là một ai đó;
nhưng với ai đó bạn là cả thế giới.”

  - Tiến sĩ Seuss

Phải đảm bảo rằng mọi người đều hiểu cùng một ý bằng cách hoàn thành bản 
mẫu dự án đề xuất theo nhóm.

Chọn một trưởng nhóm và sử dụng Bản đồ Kế hoạch các Ủy ban để phân chia 
nhiệm vụ.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

9
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MẪU ĐỀ XUẤT
Tuần Start With Hello

NGÀY:

NHÓM DỰ ÁN:

MÔ TẢ DỰ ÁN:

SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG:

XEM XÉT ĐỀ XUẤT

Được đệ trình bởi

Bình luận:

Được chấp thuận bởi: Ngày:

Ngày đệ trình

10
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BẢN MẪU ĐỀ XUẤT MẪU
Tuần Start With Hello

NGÀY:

NHÓM DỰ ÁN:

MÔ TẢ DỰ ÁN:

SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG:

XEM XÉT ĐỀ XUẤT Bình luận:

Được chấp thuận bởi: Ngày:

8–12 tháng Hai

Sean Green Ngày 10 tháng Giêng

Devon Brown, Renee Smith, Sean Green, Bailey Stevens,
John Jacobs, Breonna Kim, Stacey Aro

Làm tốt lắm! Chúng ta có thể gặp nhau vào tuần sau để nói về việc đặt 
trước phòng thể thao cho cuộc họp lên tinh thần không?

Hiệu trưởng Jones 15 tháng Giêng

Tuần Start With Hello là một tuần lễ sự kiện và hoạt động để 
nâng cao nhận thức về cô lập xã hội và khuyến khích học sinh 
tiếp cận cũng như kết nối với những người mà họ không quen.

– Các thông báo sáng Start With Hello 
– Họp lên tinh thần cho tuần Start With Hello
– Ngày Green Out!  
– Bàn Start With Hello vào giờ ăn trưa
– Bàn thông tin Start With Hello vào giờ ăn trưa

–  Ngày Không Ai 
Ăn Một mình

11

Được đệ trình bởi Ngày đệ trình

Vượt qua những Khác biệt® và Không Ai Ăn Một Mình® được đăng kí thương hiệu sở hữu bởi tổ chức Vượt qua những Khác biệt. Đối với 
những câu hỏi về Không Ai Ăn Một Mình®, vui lòng truy cập trang web Vượt qua những Khác biệt® tại http://www.beyonddifferences.org
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BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH CÁC ỦY BAN
Tuần Start With Hello

Bạn không thể làm điều đó một mình! Dùng các ủy ban để hỗ trợ chia sẻ nhiệm vụ và lập kế 
hoạch một tuần lễ Start With Hello tuyệt vời.

ỦY BAN CHIÊU THỊ

ỦY BAN HỌC TẬP

KHÁC:

ỦYBANSỰ KIỆN + HOẠT ĐỘNG

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tuyên truyền về Tuần 
Start With Hello.

Nhiệm vụ:
 ● Quản lý mạng xã hội
 ● Làm áp phích 
 ● Phát tờ rơi
 ● Ra thông báo toàn trường

Thành viên Nhóm:

Chia sẻ thông tin về cô lập xã hội 
và tầm quan trọng của việc tạo 
dựng văn hóa hòa nhập suốt Tuần 
Start With Hello.

Nhiệm vụ:
 ●  Thuyết trình cung cấp thông tin đến 
các giáo viên và nhân viên trường

 ●  Tạo và chia sẻ những mẫu sự thật 
với các học sinh

 ●  Tạo dựng dịch vụ cộng đồng thông 
báo bằng video hay áp phích

Thành viên Nhóm:

Lập kế hoạch vui nhộn và hấp dẫn 
Bắt đầu sự kiện Start With Hello.

Nhiệm vụ:
 ● Lập kế hoạch thu thập toàn trường
 ● Tổ chức các hoạt động giờ ăn trưa

Thành viên Nhóm:

Kết nối thành viên cộng đồng 
trong tuần Start With Hello.

Nhiệm vụ:
 ●  Trò chuyện với các phụ huynh và các 
thành viên gia đình

 ●  Thuyết trình tại các trường học địa 
phương

 ●  Thiết lập mối quan hệ với các doanh 
nghiệp địa phương

 ●  Mời các thành viên cộng đồng đến 
sự kiện

 ●  Lập kế hoạch khách mời phát ngôn

Thành viên Nhóm:

(ý tưởng ở đây)

12

Nhiệm vụ:
 

Thành viên Nhóm:
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“Bạn có thể làm được điều tôi không thể. Tôi có thể làm 
được điều bạn không thể. Cùng nhau ta có thể làm được 
những điều tuyệt vời.”

 - Mẹ Teresa

MẸO START 
WITH 
HELLO:

Thay đổi ảnh đại diện mạng xã hội của trường học 
và tổ chức của mình thành logo Start With Hello.

Gửi thông cáo báo chí hay thư đến biên tập viên tòa soạn hoặc 
trạm tin tức địa phương để họ biết về tuần lễ Start With Hello. 

Sử dụng hashtags #startwithhello và #sandyhookpromise để 
chia sẻ những hoạt động Start With Hello của bạn với thế giới!

Phân phát nhãn dán và vòng tay Start With Hello. Đặt trực 
tuyến miễn phí từ Sandy Hook Promise khi vẫn còn hàng.

13
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HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG 
TUẦN START WITH HELLO

14
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NHỮNG ĐỀ XUẤT NGÀY MÀU TÍM
Tuần Start With Hello

Ngày Không Ai Ăn Một Mình

Green out

Ngày hoàng kim

Ngày Áo phông Ưa thích

Ngày Hành động Lòng tốt Ngẫu nhiên

Khuyến khích mọi người tiếp xúc và gặp gỡ những người chưa quen biết trong suốt 
bữa trưa để chắc rằng không ai ăn một mình. Tìm hiểu thêm về chương trình quốc gia 
này do Beyond Differences® tổ chức tại www.nooneeatsalone.org.

Thể hiện ủng hộ cộng đồng Sandy Hook và những cuộc sống danh dự bị tước đoạt 
bởi bạo lực súng bằng cách mặc trang phục xanh lá, màu của Trường Sandy Hook.

Phân phát nhãn tên Start With Hello cho học sinh, giáo viên và quản lý để mang và 
khích lệ mọi người chào nhau bằng tên ở hành lang, phòng ăn hoặc lớp học.

Kêu gọi học sinh mặc trang phục mà thể hiện được điều gì đó quan trọng với bản 
thân. Khuyến khích học sinh tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa mà không thường 
trò chuyện và tìm hiểu thêm về lựa chọn trang phục của họ trong suốt bữa trưa, trong 
hành lang hoặc sau giờ học. 

Khuyến khích các học sinh và sinh viên làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác.

•  

•  

•  

•  

•  

MẸO START 
WITH 
HELLO:

Tuyển dụng các đại sứ Start With Hello để khuyến khích 
và tăng cường đối thoại trong suốt bữa trưa. 

In và đặt các thẻ kết thân Start With Hello trên mỗi bàn 
khi bắt đầu trò chuyện.  

Mở cuộc thi thiết kế áo phông xanh lá Start With Hello. Thu thập 
những thiết kế áo phông của học sinh và mở một cuộc bỏ phiếu 
toàn trường để chọn ra chiếc áo được ưa thích nhất. Bán áo phông 
để giúp thu hồi chi phí tài liệu cho tuần Start With Hello hoặc quyên 
tặng cho Sandy Hook Promise.

“Tôi học được rằng người ta sẽ quên những điều bạn nói, người ta sẽ quên những điều 
bạn làm, nhưng người ta sẽ không bao giờ quên được cảm giác bạn mang lại cho họ.”
 - Maya Angelou

15
Vượt qua những Khác biệt® và Không Ai Ăn Một Mình® được đăng kí thương hiệu sở hữu bởi tổ chức Vượt qua những Khác biệt. Đối với 
những câu hỏi về Không Ai Ăn Một Mình®, vui lòng truy cập trang web Vượt qua những Khác biệt® tại http://www.beyonddifferences.org
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HOẠT ĐỘNG
Chào đón Nồng nhiệt
Bắt đầu tuần với một nhóm học sinh ở lối vào trường học để cổ vũ các học sinh khi họ bước 
vào và nói “xin chào”. Làm như một lễ kỉ niệm với kèn thổi party! 

Xáo trộn Lớp
Lập kế hoạch xáo trộn giữa các cấp lớp để giúp các học sinh tiếp cận nhau và đối xử như 
bạn bè, người hướng dẫn và người cho lời khuyên.

Bức tường Start With Hello
Bố trí một bảng giấy khổng lồ ở hành lang hoặc căn-tin và kêu gọi học sinh viết tên những 
người mở đầu cuộc trò chuyện ưa thích.

Buồng ảnh Start With Hello
Dựng một buồng ảnh với phông nền vui nhộn (hãy nghĩ đến dây choàng lông vũ hoặc mắt 
kính khổng lồ!). Kêu gọi học sinh chụp ảnh cặp với người mà mình không thường xuyên nói 
chuyện.

Hộp Thời gian
Vào cuối tuần, kêu gọi học sinh viết các hoạt động và kỷ niệm ưa thích trong tuần và cho vào 
hộp thời gian.  

Trò Human Bingo
Tạo một bảng bingo với nhiều lời nhắc khác nhau (vd: tìm một người được sinh ra ở một 
bang khác, tìm một người mới vào trường, v.v.) và yêu cầu học sinh điền vào bảng với chữ ký 
khác nhau từ các học sinh phù hợp với tiêu chuẩn. Đưa ra giải thưởng cho mỗi người trả lại 
bảng vào cuối ngày. Mẫu bảng Bingo có sẵn trong Hướng dẫn Giáo viên Start With Hello.

Viết Thư
Cung cấp cho học sinh các thẻ ghi chú trắng và phong bì để viết thư cho những học sinh mà 
họ chưa từng trò chuyện hoặc đã bỏ qua.

Giấy dán
Đưa giấy dán cho học sinh và yêu cầu viết những lời động viên người khác – đặc biệt là 
những ai chưa quen biết – và đặt vào ngăn tủ, chỗ ngồi hoặc sách của người khác. 

Làm Video
Tạo sao lại không thể hiện tinh thần trường học với sự tham dự của toàn thể học sinh nhà 
trường trong Video Start With Hello?  Hãy sáng tạo và tận hưởng niềm vui.

Khách mời Phát ngôn
Mời khách mời phát ngôn phát biểu trực tiếp về tầm quan trọng của Start With Hello tại buổi 
tập hợp toàn trường. Hãy suy nghĩ về các bác sĩ địa phương, các nhà cung cấp sức khỏe tâm 
thần, thực thi pháp luật, các quan chức được bầu cử, chủ doanh nghiệp hoặc các nhà lãnh 
đạo dân sự. 16

cho Tuần Start With Hello
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MẸO START 
WITH 
HELLO:

Luôn nghĩ về khán giả của bạn! Bạn biết điều gì sẽ vận hành tốt 
nhất ở trường bạn. Học sinh sẽ yêu thích những hoạt động nào? 
Điều gì sẽ khuyến khích họ tham gia? 

Tiếp xúc câu lạc bộ ở trường để hiểu ý tưởng của họ và nhận định 
cách họ muốn dùng tài năng để thúc đẩy Tuần Start With Hello. 

17

tình bạn dài lâu
XÂY DỰNG
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TUẦN START WITH HELLO
TÀI NGUYÊN THỦ LĨNH

18
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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

Chủ đề:

Ngày:

Hoạt động: Hoạt động: Hoạt động: Hoạt động: Hoạt động:

Chủ đề:

Ngày:

Chủ đề:

Ngày:

Chủ đề:

Ngày:

Chủ đề:

Ngày:

KẾ HOẠCH HÀNG NGÀY
Tài nguyên #1

19

SWH-StudentGuide6-12-vie.indd   21 29/04/2019   18:30



DANH SÁCH CÔNG VIỆC
Tài nguyên #2

CÔNG VIỆC PHÂN CÔNG CHO HẠN

20
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MẪU NGÂN SÁCH
Tài nguyên #3

VẬT DỤNG GIÁ

TỔNG:

MẸO START 
WITH
HELLO:

Tiếp cận các doanh nghiệp địa phương và xem 
họ có sẵn sàng quyên tặng tiền hay vật liệu không.

21
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Ý NGHĨA
Tài nguyên #4

Hiện giờ tuần lễ Start With Hello đã kết thúc, hãy từ từ suy ngẫm về những gì đã vượt qua 
tốt đẹp, những gì chưa và những gì bạn có thể làm để năm sau tốt hơn!

ĐÂU LÀ PHẦN CỦA TUẦN KHIẾN BẠN ƯA THÍCH NHẤT?

ĐÂU LÀ PHẦN CỦA TUẦN KHIẾN BẠN THÍCH ÍT NHẤT?

BẠN SẼ LÀM KHÁC ĐI ĐIỀU GÌ VÀO NĂM SAU?

23
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KẾ HOẠCH BỀN VỮNG
Tài nguyên #5

Cô lập xã hội xảy ra cả năm. Lập kế hoạch để giữ vững phong độ của Start With Hello cho 
cả năm học còn lại. Sử dụng các ý tưởng bên dưới hoặc tự nghĩ ra ý tưởng của riêng mình!

HOẠT ĐỘNG KHUNG THỜI GIAN NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM

 ●  Lập một câu lạc bộ Start with Hello giữ nhiệm vụ tăng cường kết nối và 
giảm cô lập suốt năm học hoặc mang Start With Hello vào một câu lạc bộ 
đã tồn tại.

 ●  Bắt đầu một mẫu đăng ký để chiêu mộ các học sinh giúp đỡ kế hoạch 
năm sau

 ● Tuần Start With Hello.
 ●  Bố trí một bàn thông tin Start With Hello tại sự kiện suốt năm như các buổi 
họp phụ huynh, sự kiện thể thao và các buổi diễn âm nhạc và nhạc kịch.

 ● Chọn các ngày Start With Hello trong năm.
 ●  Viết một mục báo hoặc bài đăng blog để tóm tắt tuần lễ Start With Hello.
 ●  Bao gồm tin nhắc nhở về “Start With Hello” trong bảng tin sáng của 
trường bạn.

23
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CÁC THẺ KẾT THÂN
Tài nguyên #6

ngưng

Màu, động vật, ngày nghỉ, 
thức ăn, nhạc sĩ, sách, 
video trò chơi, nghệ sĩ, 
chương trình truyền hình, 
lớp, thể thao, phim

Bạn thích…

Sống ở thành phố hay 
vùng quê hơn?

Sẽ là cá hay là bò?

Sẽ là nhạc sĩ hay
ngôi sao thể thao?

Điều khiển xe điện  
hay xe ga?

Hãy chia sẻ câu 
chuyện giày của bạn 
đã biến đi đâu:

Kỳ nghỉ? Trong thành phố 
hay ở quê?

Thành phố, bang và/ 
hay đất nước khác?

Biển, núi, sa mạc?

AI:  Bạn là ai? 
Tên/Biệt danh?

CÁI GÌ:  Điều bạn thích làm 
nhất là gì?

KHI NÀO:  Bạn đã chuyển 
đến thị trấn khi 
nào?

Ở ĐÂU:  Đâu là nơi bạn 
thích  đến nhất?

TẠI SAO:  Tại sao bạn thích 
nó nhất?

“5 CÂU HỎI”

“CÁI NÀY HAY CÁI KIA”

“NẾU BẠN”

“GIÀY CỦA TÔI”

ƯA THÍCH CỦA BẠN

TỰ ĐẶT CHO BẠN ĐI!

Nếu Bạn...

Là cá, chim hoặc một con 
thú, bạn sẽ là con gì? 
Tại sao?

Nếu có thể làm bất cứ điều 
gì, bạn sẽ làm gì? Tại sao?

Nếu là một siêu anh hùng, 
bạn sẽ là ai? Tại sao?

Tự đặt cho mình một biệt 
danh và đó sẽ là gì? Tại sao?
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CÁC NHÃN TÊN
Tài nguyên #7

TÔI TÊN LÀ... TÔI TÊN LÀ...

TÔI TÊN LÀ... TÔI TÊN LÀ...

TÔI TÊN LÀ... TÔI TÊN LÀ...

TÔI TÊN LÀ... TÔI TÊN LÀ...

! !

! !

! !

! !

ngưng
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CÁC ẢNH THẺ TỰ SƯỚNG
Tài nguyên #8

THẺ CAM KẾT CỦA TÔI:

TẠI SAO TÔI  
“START WITH HELLO”
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