
 
 

 
 

   

  

  

 

 
 

  
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 

 VIETNAMESE 

Chương Trình Can Giúp Tại-Trường về Hành Vi và Tình Trạng Khỏe Mạnh 
Bảng sau đây liệt kê những can giúp về hành vi và tình trạng khỏe mạnh được sử dụng ở Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS).  Sự can giúp được dựa 
trên-chứng cớ, có phương pháp, và dùng giảng huấn rõ ràng nhắm vào một lãnh vực có nhu cầu cụ thể. Việc tiến hành những can giúp về hành vi và tình 
trạng khỏe mạnh của học sinh thường đòi hỏi sự đào tạo chuyên biệt trong chương trình chọn lọc và phải cẩn thận xứng hợp với nhu cầu của học sinh.   

Can Giúp Chuyên Sâu 

Các trường cung cấp can giúp 
chuyên sâu, thêm vào giảng huấn 
môn chủ yếu có phẩm chất cao, cho 
một học sinh để đáp ứng (những) 
lãnh vực nhu cầu. 

 Tư Vấn Cá Nhân 
 Thẩm Định Hành Vi Chức 

Năng (Functional Behavior 
Assessment (FBA)) và Kế 
Hoạch Can Giúp Hành Vi 
(Behavior Intervention Plan 
(BIP)) 

 Xử Lý Trường Hợp Đạo Luật 
Dịch Vụ Trẻ Em (Children 
Services Act (CSA)) 

Giảng Huấn Môn Chủ Yếu 

Các trường soạn thảo một Phương 
Pháp Hành Vi Tích Cực (Positive 
Behavior Approach (PBA)) để tạo 
dựng những môi trường học tập giảng 
dạy các học sinh để có cuộc sống có 
trách nhiệm, trọn vẹn, và đáng trọng. 

 Mỗi trường xác định và giảng 
dạy những kỳ vọng về hành 
vi/học tập toàn-trường. 

 Phòng ngừa bắt nạt được thi 
hành như là một phần hợp 
nhập trong việc giảng dạy 
những kỳ vọng toàn-trường. 

 Giáo trình Tư Vấn Trường, như 
được ấn định bởi từng trường 
riêng biệt, để đạt được các Tiêu 
Chuẩn Học Vấn cho Tư Vấn 
Trường. 

 Những sinh hoạt về tình trạng 
khỏe mạnh toàn-trường phù 
hợp với lứa tuổi và mức độ phát 
triển của các học sinh. 

Can Giúp Có Chủ Đích 

Các trường cung cấp can giúp có chủ 
đích, thêm vào giảng huấn môn chủ yếu 
có phẩm chất cao, cho những nhóm 
nhỏ các học sinh có cùng nhu cầu. 

 Giáo trình những kỹ năng xã 
hội dựa trên-chứng cớ 

 Giáo Trình Chức Năng Điều 
Hành Dựa Trên-Chứng Cớ 

 Huấn Luyện Kỹ Năng Đời 
Sống 

 Sách Lược để Thành Công 
(môn nhiệm ý ở bậc trung học 
tổng hợp để đáp ứng những 
kỹ năng về quy hoạch, tổ chức 
và học tập) 

 Tư Vấn Nhóm 
 Nhóm Xét Xử Phục Hồi 
 Cố Vấn Dìu Dắt 
 Hòa Giải Đồng Lứa 
 Hội Thảo/Can Giúp về Rượu 

và Dược Chất Khác (Alcohol 
and Other Drugs (AOD)) 

Việc tham khảo ý kiến với cố vấn trường, cán sự xã hội trường, chuyên viên tâm lý trường, hay giáo viên can giúp hành vi là cần thiết để 
xứng hợp sự can giúp thích ứng cho những nhu cầu của từng cá nhân học sinh. 

LS-AAP-School-Based Intervention Programs 


