
 HÀNH VI TÍCH CỰC TRONG LỚP TRỰC TUYẾN 
 

Bằng cách tham gia vào Chương trình Học tập từ xa, phụ huynh/người giám hộ và học sinh đồng 
ý tuân theo các kỳ vọng về hành vi tích cực được mô tả dưới đây.  
 

Những lưu ý cho học sinh khi học tập trực tuyến:   
● Luôn sẵn sàng - nên sạc các thiết bị trước để chúng được sẵn sàng 
● Ăn mặc phù hợp cho giờ học - Mặc quần áo chỉnh tề và sẵn sàng học tập 
● Để ý về môi trường xung quanh - Đảm bảo rằng hậu cảnh của học sinh nhìn thích hợp trên màn hình và báo cho 

các thành viên trong gia đình rằng học sinh đang có lớp và được thấy trên màn hình, đồng thời để ý tiếng ồn xung 
quanh.  

● Cố gắng ngồi ở khu vực không có tiếng ồn hoặc không bị phân tâm (không có TV, đồ chơi, tiếng người nói 
chuyện, tiếng chó sủa)  

● Không ăn trong giờ học 
● Học sinh nên có trách nhiệm hoàn thành bài tập 

 
Kỳ vọng về Hành vi của Học sinh trong Chương trình Học tập từ xa  

 

3 B KHI NHẬP LỚP KHI GIÁO VIÊN 
DẠY CẢ LỚP CÙNG 
LÚC 

KHI SINH HOẠT 
NHÓM NHỎ 
(PHÒNG CHIA 
NHÓM) 

KHI ĐƯỢC DẠY 
HỌC RIÊNG 

Be 
respectful 
 
Lễ phép 

● Mở video   
● Tắt tiếng micrô 

khi tham gia lớp 
học 

● Sử dụng tính năng trò chuyện 
"chat" theo chỉ dẫn  

● Không ăn trong giờ học 
● Ngồi tại chỗ   
● Hãy cân nhắc việc sử dụng tai 

nghe 
● Tắt điện thoại hoặc tắt tiếng điện 

thoại và không dùng điện thoại 
trong giờ học 

● Mở video   
 
● Tắt tiếng 

micrô    
● Trả lời các câu hỏi 

trong hộp trò chuyện 
"chat" khi được gợi ý 

● Làm theo hướng dẫn 
của giáo viên  

● Tập trung vào chủ đề   
● Giữ kín thông tin cá 

nhân 

● Mở video   
● Tắt tiếng micrô  
● Một người nói một 

lúc  
● Sử dụng trò chuyện 

“chat” để trả lời khi 
người khác đang nói  

● Tôn trọng ý kiến, tín 
ngưỡng và quan điểm 
của người khác  

● Mở video   
● Tắt tiếng micrô  
● Nói câu trả lời to 

khi được gợi ý 
● Giữ kín thông tin cá 

nhân 

Be 
Responsible 
 
Có 
trách nhiệm 

● Tham gia đúng giờ và sẵn sàng 
học hàng ngày 

● Thiết bị đã được sạc hoặc được 
cắm vào ổ điện khi bắt đầu lớp 
học 

● Chuẩn bị sẵn vật liệu 
● Không để thức ăn hoặc đồ uống 

gần thiết bị 
 

● Đưa tay lên hoặc sử 
dụng tính năng trò 
chuyện để đặt câu 
hỏi  

● Tham gia vào giờ 
học - tránh đa nhiệm 

● Hoàn thành bài tập  

● Khuyến khích nhau 
tập trung vào chủ đề 

● Cùng nhau hoàn 
thành công việc 

● Tránh đa nhiệm 

● Hỏi to tiếng, nếu có 
● Cố gắng hết sức và 

sử dụng tư duy phát 
triển 

● Tránh đa nhiệm 

Be Safe 
Giữ  
an toàn  
(Thể chất & 
Cảm xúc)  

● Chọn một không gian học không 
bị phân tâm 

● Sử dụng thiết bị theo mục đích 
● Đưa ra nhận xét tử tế 
● Sử dụng ngôn ngữ cơ thể và âm 

lượng thích hợp 

● Yêu cầu trong hộp 
trò chuyện nếu cần 
trợ giúp 

● Đưa ra nhận xét tử tế 
● Sử dụng ngôn ngữ cơ 

thể và âm lượng 
thích hợp 

● Đưa ra nhận xét tử tế 
● Sử dụng ngôn ngữ cơ 

thể và âm lượng thích 
hợp 

● Lên tiếng khi thấy 
hành động sai, ủng 
hộ sự tương tác đầy 
lòng tôn trọng 

● Sử dụng ngôn ngữ 
cơ thể và âm lượng 
thích hợp 



 
HỌC SINH NÊN ĂN MẶC THEO QUY TẮC CỦA NGÀY KHÔNG DIỆN ĐỒNG PHỤC (NON-UNIFORM DAY) 
 
Học sinh không cần phải mặc đồng phục trong thời gian học trực tuyến. Học sinh nên tuân theo các hướng dẫn trong Quy 
tắc Ngày không cần diện Đồng phục. Học sinh nên ăn mặc theo tiêu chuẩn có thể chấp nhận được, tránh quần áo hở hang, 
phản cảm hoặc gây rối cũng như các mặt hàng quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp hoặc không dành cho trẻ vị thành niên, 
chứa ngôn từ xúc phạm hoặc không phù hợp hoặc có thể xúc phạm các cá nhân khác.  

 

 

 

THỎA THUẬN CỦA PHỤ HUYNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TỪ XA  
 

▪ Đảm bảo rằng con quý vị có internet và thiết bị của các em trong giờ học. Nếu quý vị có vấn đề kỹ thuật, hãy gửi 
email đến helpdesk@mpesd.org hoặc gọi 408 223-3724  

▪ Luôn theo dõi những gì đang xảy ra, kiểm tra email và các thông tin được trường đăng lên cũng như Facebook 
▪ Giúp con của quý vị quản lý thời khóa biểu, dự án và sinh hoạt với trường học 
▪ Thiết lập thói quen đúng giờ cho khi đi ngủ, bữa ăn và khi thức dậy vào buổi sáng  
▪ Đảm bảo con quý vị hoàn thành bài tập.  Vui lòng cho giáo viên biết nếu quý vị thấy bài tập quá khó 
▪ Đảm bảo rằng con quý vị tham gia lớp học hàng ngày và mở màn hình lên và sẵn sàng học 
▪ Khuyến khích con quý vị liên lạc với (các) giáo viên để được giúp đỡ 
▪ Duy trì sự giao tiếp tích cực với (các) giáo viên và nhà trường 

 

 

Việc vi phạm các Kỳ vọng về Hành vi trong Lớp Trực tuyến có thể dẫn đến các hành động khắc phục, 
bao gồm cuộc họp phụ huynh với giáo viên và/hoặc Ban Giám hiệu, thiết lập một kế hoạch cho sự 
thành công và/hoặc kỷ luật bởi nhà trường.  

 

 

 

 

 


