
 

 
 
 
 

                                           

                              

 

 

Hỗ Trợ của Phụ Huynh trong Môi Trường Học Tập Từ Xa 
Hướng dẫn hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh với học sinh và các nguồn tài liệu để vượt qua các hành vi thách thức  

  

Kỳ Vọng Quản Lý               

Phụ huynh và người chăm sóc được khuyến khích thiết lập một môi trường học tập thành công cho (các) học sinh của họ 

để thúc đẩy thành tích và tỷ lệ hành vi sai trái thấp. Học sinh sẽ tham gia vào chương trình giảng dạy và các hoạt động học 

tập tại nhà mang một loạt các biến số duy nhất cho mỗi học sinh và gia đình của họ. Dưới đây là liên kết đến hướng dẫn 

nguồn tài liệu để hỗ trợ phụ huynh và người chăm sóc trong quá trình này. 

  

Liên kết đến một tài liệu phác thảo những điều cơ bản cho cha mẹ về động lực, khích lệ, không gian làm việc và chiến 

lược tương tác: 

Kỳ vọng Quản Lý 

  

  

Nhu cầu học tập đặc biệt 

Những học sinh gặp khó khăn với các kỹ năng không chú ý, hoàn thành nhiệm vụ và điều hành như lập kế hoạch và suy 

nghĩ trước có thể cần các chiến lược hỗ trợ bổ sung. 

  

Liên kết đến thư mục với các nguồn tin tức: 

Special Learning Needs  

  

Ứng phó với Hành Vi có Vấn đề 

Không thể tránh khỏi, hành vi thách thức xảy ra. Dưới đây là hướng dẫn xác định hành vi của sự cố và các ví dụ. Tài liệu 

này giải quyết các tình huống khó khăn khác nhau và cung cấp cho phụ huynh và người chăm sóc các mẹo để giải quyết 

các tình huống này với học sinh của họ 

  

Liên kết đến một tài liệu phác thảo các phản hồi hỗ trợ đối với hành vi của vấn đề: 

Parent Guide to Responding to Problem Behavior  

   

  

Tài Liệu Bổ Sung:  

  

Trang mạng PBIS-Giải pháp Tích cực cho gia đình, 8 lời khuyên thiết thực dành cho cha mẹ: 

Parent Product_draft.indd 

  

  

Hướng dẫn sinh tồn insta-hone-schooler- 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1yV672wrIb9k70IHsEmSR13VPEshzXV5n
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://docs.google.com/document/d/1eYF1YNgpgiwANWfVVsC8EMPuUmMDzQuj2ptswOkA-Ec/edit
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://assets-global.website-files.com/5d3725188825e071f1670246/5d82ae9bc5a7f4d2b086110e_positivesolutionsforfamilies%255B1%255D.pdf


 

Thông tin về học tập cảm xúc xã hội ở nhà, thiết lập không gian làm việc, hành vi được mong đợi ở nhà, chất kết dính 

PBIS tại nhà, cách ứng phó khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch và những Chuyến Đi Ngoại Cảnh qua Trực Tuyến: 

Hướng dẫn sinh tồn "Insta-Home-Schooler" dành cho phụ huynh 

  

PBIS khuyến khích thiết lập tại nhà cho học sinh: 
PBIS Incentive for Distance Learners  
Phần Thưởng PBIS cho Học Tập 
PBISWorld.com Tier I Positive BehaviorInterventions And Supports.  
  
Tài nguyên SEL dành cho cha mẹ: 

Ending Joy in the Journey 

The Big Life Journal  

  

Đội ngũ Huấn luyện viên & Chuyên gia Hành vi của PBIS đã tạo ra một loạt Video: PBIS Distance Learning 

Training Vidoes for Parents. Chúng tôi hy vọng những nguồn tin này hữu ích cho bạn và gia đình bạn. 

Xem thêm các chiến lược để sử dụng tại nhà bằng cách truy cập trang mạng PBIS của HKTNEG tại đây  

  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://docs.google.com/document/d/1WXMQNr-UpS3wGRiPNyNKbKJCDlu1ErtizaTKd9oWmy4/edit
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pbisrewards.com%252Fblog%252Fpbis-incentives-distance-learning%252F%26data%3D02%257C01%257Cddsteven%2540egusd.net%257Ccf47d3c957c744f6fc7f08d7d1392e70%257C03d4d9960f8144c68dc6f3e24a9a5ded%257C0%257C0%257C637207915832950588%26sdata%3D4R8EkbmWH0%252BVfBL8Jf0YZa8YidYv2fG3NwUFvkyBr7I%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.pbisworld.com/tier-1/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.thebiglifejournal.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://docs.google.com/document/d/1Bo1jge5kcZOu00MDdF3vjR4m56JxkfYuE9bput1A6Sc/edit%3Fusp%3Dsharing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://docs.google.com/document/d/1Bo1jge5kcZOu00MDdF3vjR4m56JxkfYuE9bput1A6Sc/edit%3Fusp%3Dsharing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://blogs.egusd.net/pbis/familycommunity-engagement/involvement-at-school/

