
 

Video Huấn Luyện về Học Tập Từ Xa của PBIS dành cho Phụ Huynh 

  

Chào mừng các bậc phụ huynh của HKTNEG! 
  

Nhóm Huấn luyện viên và Chuyên gia Hỗ trợ Hành vi của PBIS đã phát triển một số nguồn tin 

video mà bạn có thể thấy hữu ích khi bạn và con bạn nỗ lực tham gia thành công trong lĩnh vực 

Học Tập Từ Xa. 

  

Giới thiệu - chúng tôi mời bạn xem video ngắn này thảo luận về mục đích và tổng 

quan về chuỗi video của chúng tôi . 
  

1. Tạo Thời Khóa Biểu 
● Trong video này , Serena sẽ chia sẻ một số ví dụ về lịch trình bạn có thể tạo để tổ  

chức ngày của con bạn và theo dõi việc hoàn thành các hoạt động.  

2. Động Lực & Khích Lệ 
      ● Trong video này , Moriah chia sẻ những điểm chính về cách tạo ra một hệ thống động  

      lực hiệu quả và chia sẻ những ví dụ về những gì đang cô ấy đang làm việc với con cái .        

3. Không gian làm việc và sự tương tác  
      ● Trong video này , Khadijah đưa ra các gợi ý và ví dụ để tạo không gian làm việc 

với con bạn.        

4. Quản lý Hành Vi Thách Thức  
      ● Trong video này , Moriah sẽ thảo luận về cách giải quyết các vấn đề về hành vi 

thách thức với con cái của bạn và cách xử lý các tình huống này một cách có chủ ý.        

  

Phản hồi và đề xuất của bạn được hoan nghênh! Vui lòng cung cấp các ý kiến vào của 

bạn tại đây . 

  

Tài Liệu Bổ Sung 

➢ Vui lòng xem tài nguyên Kỳ vọng Quản Lý của chúng tôi để biết thêm thông tin phác thảo 

những điều cơ bản cho phụ huynh về động lực, tạo lịch trình, không gian làm việc và 

chiến lược tham gia        

➢ Để biết các tài nguyên về phản ứng hỗ trợ đối với hành vi có vấn đề, vui lòng xem  

Parent Guide to Responding to Problem Behavior .        

  

Chúng tôi hy vọng bạn thấy những tài iệu và video đào tạo này có ích trong việc hỗ trợ sự thành 

công của con bạn! 

  

Chuyên Gia Hỗ Trợ Hành Vi 

Văn phòng Sức khỏe Hành Vi 

Dịch Vụ Hỗ trợ Học Sinh & Y tế 

Học Khu Thống Nhất Elk Grove 
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PBIS Distance Learning Training Videos for Parents 

 

Welcome EGUSD Parents! 
 

The PBIS Coach and Behavior Support Specialist team have developed some video resources 

that you may find helpful as you and your children strive for successful engagement in Distance 

Learning. 

 

Introduction - we invite you to watch this short video that discusses the purpose and 

overview of our video series.  

 

1. Creating Schedules 
● In this video, Serena will share a few examples of schedules you could create to 

organize your child's day and track completion of activities. 

2. Motivation & Incentives 
● In this video, Moriah shares key points on creating an effective motivation system 

and shares examples of what is working with her own children. 

3. Workspace and Engagement  
● In this video, Khadijah offers suggestions and examples for creating a workspace 

with your child. 

4. Managing Challenging Behaviors  
● In this video, Moriah will discuss how to handle challenging behavior issues with 

you children and how to mindfully engage with these situations. 

 

Your feedback and suggestions are welcome! Please provide your input here. 

 

Additional Resources 

➢ Please check out our Managing Expectations resource for more information outlining  

basics for parents around motivation, creating schedules, workspaces and engagement 

strategies 

➢ For resources on supportive responses to problem behavior, please see our Parent 

Guide to Responding to Problem Behavior. 

 

We hope you find these resources and training videos beneficial in supporting your child’s 

success! 

 

Behavior Support Specialists 

Office of Behavioral Health 

Student Support & Health Services 

Elk Grove Unified School District 
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