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Nghi Thức Xã Giao trong Email  

Nếu bạn sẽ gửi một email tới cho một người lớn như giáo viên của bạn, có một số nguyên tắc 

và format nhất định phải tuân theo: 

1. Sử dụng địa chỉ email SPS của bạn @seattleschools.org  

2. Sử Dụng Dòng Tiêu Đề Rõ Ràng 
o Tóm tắt nội dung của email trong một vài từ. 

3. Bắt đầu bằng một lời chào 
o Hello, Good morning/afternoon và bao gồm tên người nhận và danh xưng như 

Mr./Ms., or Dr. 

4. Giữ Ngắn Gọn 
o Hãy chắc chắn rằng bài viết của bạn ngắn gọn và đi vào vấn đề. 

5. Thêm Phần Kết Luận vào Email Của Bạn 
o Bạn có thể cảm ơn họ vì đã đọc email của bạn và kết thúc với “Sincerely” hoặc 

“Best” với tên của bạn 

o Bao gồm tên của lớp và tiết học của bạn như “Biology Period 3” 

6. Kiểm tra (Kiểm tra Lại) Email của bạn trước khi gửi nó đi 
o Hãy chắc chắn rằng bạn đã nói tất cả những gì bạn cần nói. 

o Kiểm tra các lỗi ngữ pháp, chính tả và dấu câu phổ biến. 

Cho các hướng dẫn email hoàn chỉnh, hãy xem, “A Comprehensive Guide to Email Etiquette for High 

Schoolers” by Sadhvi Mathur (July 20, 2017) 

 

Be Internet Awesome 

Có các công cụ và tài nguyên điện tử có thể truy cập qua internet như SPS Email và Microsoft 

Team đi kèm với một số trách nhiệm nhất định. Các quy tắc và luật lệ tương tự áp dụng cho 

hành vi trong trường học áp dụng cho cách bạn cư xử khi bạn giao tiếp và tương tác với người 

khác trực tuyến. Ngoài ra, có những điều cần lưu ý khi nói đến an toàn và bảo mật trực tuyến. 

Dưới đây là một poster với một số lời khuyên về cách bạn có thể Internet Awesome. 

 

Thỏa thuận Sử Dụng Network của Học Sinh SPS 

Có nhớ những đơn thỏa thuận đã được trao vào đầu năm học? Có lẽ là không. Xin nhắc lại, "Sử 

dụng mạng của Trường Công lập Seattle là một đặc quyền và tất cả học sinh phải đọc và đồng ý 

tuân theo các quy tắc mạng để sử dụng tài khoản mạng của bạn." Chỉ cần lưu ý rằng "Nhân viên 

của Học khu có quyền xem xét bất kỳ tài liệu nào được gửi, gửi qua thư hoặc truy cập trên máy 

tính của Học khu hoặc tài khoản mạng do Học Khu cung cấp." Đây là một liên kết đến các 

Student Internet Forms trên trang web SPS. Kéo xuống cuối của trang web và nhấp vào ngôn 

ngữ mà bạn muốn đọc cho bản thỏa thuận. 

https://blog.collegevine.com/a-comprehensive-guide-to-email-etiquette-for-high-schoolers/
https://blog.collegevine.com/a-comprehensive-guide-to-email-etiquette-for-high-schoolers/
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_Poster.pdf
https://www.seattleschools.org/departments/dots/support_training_forms/student_internet_forms

