Oregon School Activities Association
25200 SW Parkway Avenue, Suite 1
Wilsonville, OR 97070
503.682.6722 fax: 503.682.0960 http://www.osaa.org

Nhắc nhở dành cho xướng ngôn viên: Bạn có trách nhiệm lớn khi là tiếng nói của sự kiện này. Hãy nhớ ứng
xử chuyên nghiệp và mang vinh dự về cho trường của bạn.
- Đối xử với cả hai đội bằng sự nhiệt tình như nhau
- Nhấn mạnh bản chất giáo dục của trận đấu
- Yêu cầu ngắn gọn và nhất quán
- Tính trung lập của yêu cầu phạt
- Không thông báo trong khi trận đấu trang diễn ra
- Cung cấp thông tin, không đùa cợt
- Xướng ngôn viên cần phải đảm bảo tính chính xác của các phát biểu trước khi công bố
- Khi có nghi ngờ, hãy yên lặng
*Cung cấp bởi Hiệp Hội Xướng Ngôn Viên Thể Thao Quốc Gia (National Association of Sports Public Address Announcers)

Thông Báo Bắt Buộc Trước Cuộc Thi:
Thời điểm đề nghị: sau Quốc Ca

OSAA yêu cầu bạn gương mẫu về tinh thần thể thao cao đẹp bằng cách tránh cổ động, hát hoặc hành vi mang
tính xúc phạm đối với học sinh, huấn luyện viên, quan chức, hoặc khán giả khác. Bất kỳ hành vi nào bằng lời,
văn bản hoặc cơ thể liên quan đến chủng tộc, tuổi tác, màu da, ngu n gốc quốc gia, sắc tộc, tình trạng khuyết
tật, thiên hướng tình dục hay tôn giáo đều sẽ không được khoan thứ. Hành vi như thế có thể khiến người vi
phạm bị đưa ra khỏi sự kiện và dẫn đến các biện pháp trừng phạt đối với trường của bạn. Bất kỳ khán giả nào bị
đưa ra khỏi sự kiện này đều có thể bị cấm tham dự các sự kiện liên trường trong tương lai. Hãy lên tiếng nếu
bạn chứng kiến hành vi không thích hợp bằng cách ngay lập tức thông báo cho nhân viên quản lý sự kiện. (Xác
định nhân viên quản lý)
OSAA và _(Cộng Đ ng Của Chúng Ta)__ cam kết đảm bảo một môi trường chào đón, thúc đẩy thi đấu công
bằng và sự tôn trọng đối với tất cả mọi người, và kỳ vọng điều tương tự đối với từng người trong các bạn có mặt
ở đây hôm nay/tối nay. Chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của bạn trong việc ủng hộ người tham gia và các quan
chức theo cách tích cực. Cùng nhau, chúng ta có thể cung cấp một môi trường an toàn và tôn trọng cho tất cả
mọi người.
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THÔNG BÁO VỀ TINH THẦN THỂ THAO
Thông báo trong lúc giải lao sớm trong trận đấu: Khi chúng ta chào mừng (tên trường) tham gia trận đấu tối
nay/hôm nay, chúng tôi xin nhắc bạn rằng các sự kiện liên trường là một hoạt động mở rộng của lớp học. Hãy
thể hiện tinh thần thể thao cao đẹp của bạn trong toàn bộ cuộc thi. Chúng ta hãy làm cho khách tham quan cảm
thấy được chào đón và dành sự tôn trọng xứng đáng cho các quan chức đã thực hiện công việc khó khăn. Hãy
lên tiếng nếu bạn chứng kiến hành vi không thích hợp và ngay lập tức thông báo cho nhân viên quản lý sự kiện.
Tất cả chúng ta đều có chung trách nhiệm đảm bảo tinh thần thể thao cao đẹp.
Thông báo để sử dụng trong lúc giải lao trong trận đấu: Hãy nhớ rằng các hoạt động ở trung học là về sự
tham gia, tinh thần tập thể, nỗ lực và sự hy sinh. OSAA và các trường tham gia khuyến khích bạn nhìn nhận các
hoạt động ở trung học một cách thích hợp bằng cách duy trì thái độ tích cực đối với các đấu thủ, quan chức và
đội đối thủ. Chúng ta hãy tiếp tục thể hiện sự tôn trọng và tinh thần thể thao trong bộ cuộc thi này và tránh cổ
vũ, hò hét hay hành vi mang tính xúc phạm. Tất cả đều là về sự tôn trọng trận đấu, tôn trọng nhau và tôn trọng
bản thân.
Thông báo để sử dụng trong lúc giải lao trong trận đấu: Mỗi trường đều tự hào về đội của mình, tinh thần,
truyền thống và tinh thần thể thao của nhà trường. OSAA và các trường tham gia yêu cầu bạn hỗ trợ tạo ra môi
trường tôn trọng nhau để giúp cho cuộc thi này được thú vị hơn cho tất cả các bên liên quan. Chúng tôi khuyến
khích bạn gương mẫu về tinh thần thể thao cao đẹp trong khi ủng hộ đội của bạn một cách tích cực. Tất cả đều
là về sự tôn trọng. Tôn trọng trận đấu; tôn trọng nhau; tôn trọng bản thân – đó là tinh thần thể thao.
Thông báo để sử dụng trong lúc giải lao trong trận đấu: Đạo đức, sự chính trực và sự tôn trọng là một số bài
học có được trong thể thao. Việc cung cấp môi trường giáo dục đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công
của các chương trình thể thao và hoạt động ở trung học. Một phần quan trọng của môi trường đó là có kế hoạch
đảm bảo tinh thần thể thao cao đẹp. Nếu không có tinh thần thể thao cao đẹp, các bài học đó sẽ mất đi giá trị của
chúng. Hãy nhớ rằng khi bạn tham dự một cuộc thi liên trường, thực ra bạn đang ở trong một lớp học mà ở đó
tinh thần thể thao cao đẹp nhận được điểm số cao nhất.
Thông báo khi đám đông có những hành vi không đẹp: Việc được tham gia một sự kiện liên trường là một
đặc quyền, và đi kèm nó là trách nhiệm—trách nhiệm ứng xử theo cách đảm bảo trận đấu được thú vị cho
những người hâm mộ và những người tham gia khác. Phụ huynh, người hâm mộ và mọi người trong cộng đ ng
đều làm gương cho học sinh của chúng tôi. Tất cả mọi người được yêu cầu có trách nhiệm cá nhân trong việc
đảm bảo trận đấu này có tinh thần thể thao cao nhất. Hãy lên tiếng nếu bạn chứng kiến hành vi không thích hợp
và ngay lập tức thông báo cho nhân viên quản lý sự kiện.
Thông báo để sử dụng trong lúc giải lao khi sắp kết thúc trận đấu: Điểm số của mọi sự kiện thể thao nói
chung đều sẽ bị lãng quên theo thời gian, nhưng những hành động của người tham gia, huấn luyện viên và khán
giả sẽ được ghi nhớ. Chúng tôi yêu cầu tất cả khán giả tiếp tục thể hiện tinh thần thể thao cao đẹp ngay cả sau
khi cuộc thi này kết thúc. Hãy nhớ rằng tất cả những người chơi đẹp trong thể thao cuối cùng đều sẽ là người
chiến thắng.
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