Kính chào quý phụ huynh! Trường Tiểu Học Swift Creek (SCES) tham gia
vào một chương trình toàn trường gọi là Can Thiệp và Hỗ Trợ Hành Vi Tích
Cực (Positive Behavior Interventions and Supports, PBIS). Ngoài ra, chúng
tôi còn có các liên kết đến trang web của trường để quý vị biết thêm chi tiết
về PBIS. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh hoàn thành bản tham khảo ý kiến
này và gửi lại cho giáo viên của con quý vị trước ngày 20, tháng 11, 2018.
Xin cảm ơn quý vị!
1. Ý nghĩa của PBIS là gì?
________________________________________________________
2. Theo quý vị hiểu, cougar coupon là gì?
________________________________________________________
3. Trung bình, con quý vị được bao nhiêu cougar coupon mỗi tuần? Chỉ
đánh dấu một vòng tròn dưới đây.

o 0 cougar coupon
o 1-5 cougar coupons
o 6-10 cougar coupons
o Hơn 10 cougar coupons
o Tôi không biết
4. Quý vị có biết cách học sinh nhận và xử dụng cougar coupon không?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Quý vị có nhận thấy cougar coupon giúp con quý vị thành công hơn trong
lớp học hay không? Tại sao hoặc tại sao không?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Con quý vị có thể đọc được lời cam kết của R.O.A.R không? Chỉ đánh
dấu một vòng tròn dưới đây.

o Được
o Không
7. Nếu con quý vị có thể đọc thuộc lòng R.O.A.R, em có hiểu ý nghĩa của
nó không? Chỉ đánh dấu một vòng tròn dưới đây.

o Hiểu
o Không
8. Quý vị có bất cứ đề nghị nào để khuyến khích hành vi tích cực không?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. Là phụ huynh, chúng tôi có thể làm gì với chương trình PBIS tại trường
để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những điều căn bản của PBIS?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ hoàn thành bản tham khảo ý
kiến này và giúp chúng tôi cải tiến trường Swift Creek!
–Nhóm PBIS

