
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
TRONG TRƯỜNG HỌC

Xin chào các bạn!
Mình là người bạn Công tác xã hội đây! 

Các bạn có thể gọi mình là Công. 

Chào Công! Chào bạn đã đến
với trường học của chúng mình!

Bạn có thể giới thiệu thêm
về bản thân không? .....

À, chúng mình hiểu rồi, như vậy nhắc đến 
hoạt động Công tác xã hội trong trường học 
là nhắc đến một người hùng thầm lặng trong

 vòng tròn hạnh phúc học sinh – gia đình – nhà trường.
Và Công tác xã hội sẽ hỗ trợ giải quyết 

các vấn đề khó khăn của học sinh đúng không?

Khi có mặt tại trường học, mình mang sứ mệnh 
trở thành người hỗ trợ đắc lực trong việc xây dựng
môi trường học tập an toàn, hạnh phúc thực hiện
nhân quyền cũng như sự tự tin cho tất cả các bạn.
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Mình tham gia giải quyết một số vấn đề nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại

trường học. Mình là cầu nối giữa các bạn, gia đình,
nhà trường và xã hội để giúp các bạn có được 

điều kiện sống, học tập và phát triển 
nhân cách tốt nhất.

Nghe thật thú vị! 
Nhưng cụ thể hoạt động của

bạn tại trường học là gì?

TRƯỜNG HỌC

GIA ĐÌNH

NHÀ TRƯỜNG

HỌC SINH

Chính xác! 
Công tác xã hội tại 

trường học như một hoạt
động hỗ trợ để tạo nên
sự phát triển toàn diện

cho học sinh đó!
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Bạn có thể giải thích cụ thể hơn
được không?

.....
Là khi mình đến trường học sẽ có hoạt động

sàng lọc và kiểm tra xem bạn học sinh nào cần
được hỗ trợ hoặc bạn học sinh nào 

có hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm!

Việc đầu tiên của mình là thực hiện 
các hoạt động rà soát, phát hiện các vấn đề 

của các bạn cần trợ giúp.

Trong lớp tớ có một bạn gặp
khó khăn trong học tập, 

bạn giúp được bạn ấy không?Có chứ! Các bạn hãy báo ngay cho tớ nhé! 
Ngoài ra, khi gặp những vấn đề về đời sống,

tâm lý hay các mối quan hệ xã hội,… các bạn cũng
có thể chia sẻ để tớ có thể hỗ trợ các bạn nhé!

Các bạn hãy yên tâm! Tớ không chỉ cung cấp cho
các bạn mà còn cho gia đình và giáo viên về

 kiến thức, kỹ năng để nhận diện các trường hợp
nguy cơ rơi vào các hoàn cảnh đặc biệt, 

hoàn cảnh khó khăn.
Vậy là chúng tớ đã được bảo vệ
và còn được cả phòng ngừa nữa!

 Thật tuyệt vời!

Đúng rồi! 
Khi gặp các trường hợp đặc biệt, 
tớ sẽ can thiệp, trợ giúp phù hợp

với từng học sinh!

Khi chúng tớ gặp các khó khăn về đời
sống, tâm lý hay các mối quan hệ xã hội,… 
À, vậy làm sao chúng tớ có thể nhận biết 

các trường hợp như vậy?

Có chứ! Tớ sẽ rất vui khi được sự hỗ trợ của 
gia đình, nhà trường và cả xã hội để cùng

thực hiện các nhiệm vụ của mình nhằm hỗ trợ
 cho các bạn và xây dựng một trường học 

an toàn, hạnh phúc!

Tớ có thể kể với bố mẹ tớ về
bạn không?

Cảm ơn Công tác xã hội
rất nhiều! Trường học sẽ

hạnh phúc hơn khi có bạn!


