
Trường Công lập 
Tempe 

Các Hành vi Tích cực  
cho việc Học tập  

(PBL)

PBL là như  
thế nào?

Tại trường Công lập Tempe, chúng ta:

An toàn
Tôn trọng

Có trách nhiệm

Tôi có thể hỗ trợ con 
tôi bằng cách nào?

 • Tích cực củng cố/hỗ trợ hành vi an 
toàn, đầy tôn trọng và trách nhiệm

 • Giữ cập nhật về thông tin PBL mới nhất 
qua Tempe Talk và các tài khoản mạng 

xã hội của chúng tôi

 • Góp ý hoặc nêu thắc mắc về chương 
trình PBL

 • Thảo luận với con mình về dấu hiệu 
PBL khi cùng các em đi dạo quanh 

trường

Trong các bài học PBL, chúng tôi kỳ vọng 
tất cả nhân viên dạy trẻ một cách rõ ràng 
và lập lại nhiều lần về kỹ năng xã hội và 

các kỳ vọng nơi hành vi.

Vietnamese



PBL là gì?

Các Hành vi Tích cực cho việc Học tập 
(Positive Behaviours for Learning - PBL) 
là một khởi xướng về hành vi cho toàn 

trường.

PBL khuyến khích các hành vi tích cực từ 
học sinh, nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng sự 
phát triển cá nhân riêng rẽ của học sinh.

Tất cả nhân viên đều dạy dỗ học sinh một 
cách rõ rệt về những gì mà nhà trường 
mong đợi nơi hành vi của các em, và hỗ 

trợ hành vi tích cực.

Tất cả nhân viên áp dụng ngôn từ như 
nhau và làm theo các thủ tục kiên định 

trong việc quản chế hành vi.

Các bảng dấu hiệu (nhắc nhở) Các dấu 
hiệu PBL của chúng tôi giúp hỗ trợ học 
sinh trong việc chọn lựa/thực hiện hành 

vi tích cực. Hãy nhìn quanh trường để tìm 
hiểu thêm về các kỳ vọng (về hành vi tích 

cực) cho mỗi khu vực của trường!

Cách thức để 
chúng tôi củng cố 

các hành vi tích cực?

Chúng tôi luôn kiên định trong việc khen 
ngợi và hỗ trợ cho học sinh nhằm để khuyến 

khích và thúc đẩy các em làm theo các 
kỳ vọng của nhà trường về hành vi tích 

cực PBL.

Học sinh được thưởng ‘Tiger 
Tokens’ khi các em thể hiện các 
hành vi an toàn, đầy tôn trọng 

và có trách nhiệm.

Các phiếu này được thu thập 
và tính vào theo mỗi nhóm Tổ (House). Tổ 
nào có nhiều phiếu nhất trong một học kỳ 

sẽ được khen thưởng qua buổi chào mừng 
PBL.

Chúng tôi xử trí 
các hành vi tiêu cực 

bằng cách nào?

Khi một học sinh không thể hiện hành vi 
PBL, nhân viên sẽ đáp ứng, nhắc lại và dạy 
lại cho học sinh về các hành vi đã kỳ vọng 

và đưa ra hệ quả thích đáng.

Nếu học sinh vẫn tiếp tục các hành vi tiêu 
cực, các hệ quả dành cho các em có thể là:

 • Tạm thời tách khỏi một sinh hoạt

 • Mất đặc quyền

 • Tờ suy gẫm (reflection sheet) được phụ 
huynh ký và đưa lại trường

 • Tờ giới thiệu/tường trình về hành vi 
(behaviour referral slip) được Hiệu Phó 

điền và lưu hồ sơ


