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Hành vi của học sinh
Tờ dữ kiện cho phụ huynh/người chăm sóc

Hành vi 
Chúng tôi muốn đảm bảo một ngôi trường an toàn và vui 
tươi cho con em quý vị. Việc hỗ trợ hành vi của học sinh 
là điều thiết yếu cho việc khuyến khích, hỗ trợ tham gia 
và giúp tăng tiến thành tích và sự an lành của học sinh. 
Nhà trường nhắm đến việc cung ứng môi trường học hỏi 
và hòa nhập mà có sự hợp tác, hỗ trợ và gắn kết. Hiến 
chương Cộng đồng Trường nêu ra việc này là những gì 
đối với phụ huynh, người chăm sóc, nhân viên giáo huấn 
và nhân viên trường.

Sách lược về Hành vi Học sinh
Sách lược về Hành vi Học sinh (Student Behaviour 
Strategy) giúp tạo dựng một môi trường giáo dục hòa 
nhập nơi mà tất cả trẻ em đều được biết đến, được trân 
trọng và chăm sóc, và tất cả học sinh đều có thể học tập 
với khả năng đầy đủ nhất của các em. Chúng tôi biết rằng 
học sinh nào mà cảm thấy được hỗ trợ và an toàn thì dễ 
nối kết với trường và tham gia tích cực hơn trong việc học 
tập.

Môi trường học tập tích cực và đầy tôn trọng sẽ giúp 
tăng tiến sự an lành, sự tham gia và cải thiện thành tích 
học tập. Sách lược giúp hỗ trợ một đường lối ngăn ngừa, 
tích cực, chú trọng đến học sinh, và có mối liên kết nhà 
trường-gia đình-cộng đồng mà sự kiên định là then chốt. 
Nhu cầu của tất cả học sinh sẽ được đáp ứng bởi sự Liên 
tục trong việc Chăm sóc (Care Continuum).

Quy tắc Hành vi cho Học sinh
Quy tắc Hành vi cho Học sinh (Behaviour Code for 
Students) nêu ra các hành vi nên có nơi tất cả các trường 
công lập NSW. Trường của con em quý vị cũng sẽ soạn 
ra các kỳ vọng hành vi mà họ muốn có tại trường. Nhân 
viên tại trường của con em quý vị sẽ dạy dỗ và công nhận 
hành vi đã kỳ vọng.

Các hành vi gây lo ngại
Trẻ em và thiếu niên có thể đôi lúc thể hiện hành vi rắc 
rối như là một phần bình thường của tuổi mới lớn. Con em 
quý vị có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi của người khác 
hoặc gây ảnh hưởng đến người khác qua hành vi của 
mình. Xem trang mạng để biết thêm thông tin về những 
gì nên làm nếu con em quý vị kể cho quý vị về các vấn 
đề hành vi ở trường.

Muốn biết thêm thông tin 
Nếu quý vị muốn biết thêm về hỗ trợ hành vi hoặc có 
quan ngại gì về hành vi của con mình tại trường, vui lòng 
liên lạc nhà trường.

Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại
Nếu quý vị cần liên lạc nhà trường và cần thông dịch 
viên, vui lòng gọi đến Dịch vụ Thông dịch qua Điện 
thoại (TIS) số 131 450, cho họ biết ngôn ngữ mình cần 
(Vietnamese) và yêu cầu họ gọi đến trường. Nhân viên 
tổng đài sẽ thu xếp một thông dịch viên giữ đường dây để 
giúp quý vị trong cuộc đàm thoại. Dịch vụ này miễn phí 
cho quý vị.
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