
Ngày 5 tháng 9 năm 2019 

Kính chào quý vị phụ huynh, 
 
Trường Vista View là một trường PBIS (can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực). Điều này 
có nghĩa là rỏ ràng chúng tôi dạy cho học sinh  tất cả các hành vi đúng đắn mà chúng 
tôi muốn được thấy từ các em và thiết lập một hệ thống xác nhận trùng khớp với hành 
vi tuyệt vời đó. Điều này được chứng minh bằng việc con em quý vị có thể nhận thẻ 
Falcon để đổi lấy các vật phẩm trong các thời điểm khác nhau của năm học. Chúng tôi 
sẽ gửi thêm chi tiết về chương trình này về nhà cho quý vị ,và quý vị  có thể truy cập 
trang web của chúng tôi để biết thêm ngay lập tức. 
 
Tuần này chúng tôi đã ra mắt PBIS cho năm học 2019-2020! Đó là một thời gian tuyệt 
vời cho chúng tôi. Học sinh đã được hướng dẫn đi đến các nơi như sau: 
• Lớp học 
• Khu vực ăn trưa / Băng ghế 
• Sân chơi 
• Thư viện / Văn phòng 
• Phòng tắm 
• Phòng vệ sinh 
• Phòng tập thể dục / Lắp ráp 
• Xe buýt 
 
Học sinh của trường chúng tôi thật tuyệt ! Mặt sau của trang này có phác thảo tất cả 
các hành vi dự kiến các em phải thể hiện tại mỗi nơi Xin quý vị  ký vào phần dưới cùng 
của mẫu này để cho thấy rằng quý vị đồng ý với những điều sau:. 
 
   • Con tôi và tôi đọc qua trang sau và chúng chia sẻ những gì chúng học được. 
   • Con tôi và tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của việc tuân theo các hành vi được 
kỳ vọng để có thể có cơ hội học tập tại trường Vista View. 
  • Tôi sẽ hỗ trợ con tôi trong việc đáp ứng các kỳ vọng về Hành vi của SOAR !. 
 
Chúng tôi đang mong chờ một năm học tuyệt vời nơi Vista View Falcons SOAR! 
  
Trân trọng, 

  

Rasheedah Gates, Ed.D. 

Hiệu trưởng 
 
 
Tên học sinh _______________________________ Lớp ____________________ 
 
 



Trong lớp 
 
*Đẩy ghế vào sát bàn và dọn dẹp 
• Hai chân chuồi dưới bàn 
• Để ba lô dưới bàn 
• Không đụng tay tới đồ dùng của giáo viên 
• Mang đủ dụng cụ học tập 
• Đem theo bài tập giao về nhà mỗi ngày 
• Luôn luôn đi,(không chạy) 
• Im lặng khi thầy/ cô đang nói 
• Đến lớp đúng giờ 
• Đưa tay lên nếu có ý kiến 
•Tập trung 
• Chuẩn bị bài vở sẵn sàng 
• Chú ý nghe giảng . 
• Sử dụng Binder Reminder hàng ngày 
• Đi học đúng giờ 
• Có cách cư xử lịch sự, dùng , “Please,thank 
you” 
• Tuân theo các quy tắc và hướng dẫn và 
không tranh cãi 
• Lễ phép với thầy cô 
• Sử dụng tài sản nhà trường một cách cẩn 
thận 
• Giữ điện thoại chế độ im lặng và trong ba lô 

 

Thư viện/Văn Phòng 
 
• Luôn đi không chạy  
• Nói nhỏ/ nói thầm 
• Đẩy ghế vào bàn 
• Không đụng tay mình vào người khác 
• Xử dụng sách cẩn thận 
• Tuân theo nội quy thư viện/văn phòng 
• Không được đi băng qua đây trừ khi bạn có 
thẻ 
• Chỉ những học sinh viên có việc tại văn 
phòng mới ở trong văn phòng 
• Chỉ ở lại đó nếu có mặt nhân viên 
• Chỉ vào văn phòng qua cửa đôi gần nhất 
phía trước 
• Đem trả lại sách cho thư viện 
• Luôn có thẻ di chuyển bên ngoài lớp 
• Không ăn uống ở đây 
• Trả sách đúng hạn 
• Giử sách cẩn thận 
• Sử dụng các tài liệu chỉ cho mục đích học 
tập. 

Sân Chơi 
 
• Đi bộ trên phần sân có tráng nhựa đen 
• Cẩn thận tay chân,không đụng chạm ai 
khác 
• Chơi tốt,tử tế với bạn 
• Chỉ ăn trong khu vực có ghế ăn trưa 
• Thực hiện theo quy tắc 5 
• Sử dụng những từ tử tế ;“Excuse me,Sorry" 
• Không xô đẩy bạn   
• Cẩn thận với người khác 
• Tôn trọng người khác trong đối xử  
• Sử dụng thiết bị đúng cách  
• Chơi theo nhóm nhỏ 
• Giữ đồ đạc bên mình 
• Để banh lại đúng chổ / cất các thiết bị  
• Hãy văn minh 

 
 

Khu vực ăn trưa 
 

• Ngồi chuồi chân dưới băng ghế 
• Cầm tiền / bữa trưa sẵn sàng 
• Không đùa chơi với thức ăn 
• Luôn nhớ dọn sạch bàn sau khi ăn  
• Để ba lô dưới bàn 
• Chuẩn bị tiền / bữa trưa 
• Giơ  lên trước khi đứng dậy 
• Không đứng cạnh băng ghế 
• Sử dụng lối nói lịch sự “Please,thank you” 
• Chỉ ăn thức ăn của mình 
• Hỏi trước khi dùng 
• Nhớ vứt rác  
• Hãy chắc chắn rằng chỗ ngồi của mình 
sạch sẽ trước khi đứng dậy 
• Hãy kiên nhẫn xếp hàng 
• Chờ đợi để được cho đi 
 

 
 



 
 

Phòng vệ sinh 
 
• Nhớ rửa tay 
• Nhớ xả nước bồn cầu 
• Hãy kiên nhẫn chờ tới phiên 
• Vứt rác vào thùng rác 
• Giữ yên lặng 
• Không lảng vảng (đi chơi) 
• Tôn trọng sự riêng tư của người khác 
• Giữ phòng tắm sạch sẽ 
• Luôn xả nước 
• Lau sạch nước xung quanh bồn rửa 
• Không dùng quá lâu khi có người đang chờ  
• Sử dụng nhà vệ sinh nhanh chóng / im lặng  
• Đóng cửa  
•Không được chạy 
• Sử dụng đúng giờ giải lao và  ăn trưa  

Xe buýt 
 
• Nghe lời tài xế xe buýt 
• Thực hiện theo TẤT CẢ các hướng dẫn tài 
xế 
• Luôn ngồi yên và hướng mặt về phía trước 
• ĐI đến xe buýt( không chạy) 
• Xếp đúng hàng chờ xe buýt sau giờ tan học 
• Nhanh nhẹn 
• Giữ xe buýt sạch sẽ 
• Chờ hướng dẫn của tài xế 
• Cầm sẵn thẻ đi xe buýt trước khi lên xe 
 • Sử dụng ngôn ngử phù hợp 
• Thể hiện sự tôn trọng với tài xế 
•Không đem đồ ăn và kẹo cao su lên xe  
• Nói “Thank you “với tài xế xe buýt 
• Không trêu chọc hoặc nói đùa  không phù 
hợp 
• Chuyển chỗ  nếu ai đó cần một chỗ ngồi 
 

Phòng họp 
chung/phòng thể 
dục 
 • Tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của người lớn. 
• Tôi sẽ ngồi đúng khu vực được phân công 
cho lớp mình. 
• Tôi sẽ giữ im lặng trong tất cả các buổi  họp 
hội đồng, trừ khi người nói yêu cầu sự tham 
gia của người tham dự 
• Tôi sẽ giữ tay chân mình không đụng chạm 
ai khác. 
• Tôi sẽ sử dụng ngôn ngữ và thuật ngữ phù 
hợp cho trường học hoặc phân môn. 
• Tôi sẽ lắng nghe người nói và  chỉ tham gia 
khi có yêu cầu. 
• Tôi sẽ biết người nào phụ trách tôi. 
• Tôi sẽ bước lên sân khấu nếu được gọi để 
được công nhận.  

 

 

 
 
 


