Nguyên bản Phim Trung học Phổ thông về Quy tắc Ứng xử của PWCS
Đây lầ bẩ n chuyể n biên cấ c Đoậ n Phim Trung họ c Phỏ thong 2015 về Quy Tấ c Ứng Xử có tậ i
http://pwcs.ss9.sharpschool.com/cms/one.aspx?pageId=789928
Bẩ n chuyể n biên nầ y sễ được phiên dịch râ tiế ng Ả rậ p, tiế ng Bâ tư, tiế ng Hầ n, tiế ng Tây Bân nhâ, tiế ng
Urdu, vầ tiế ng Việ t vầ sễ được đậ t vầ o phầ n Kỷ luậ t trong trâng wêb củ â mõ i ngon ngữ cũ ng như liên kế t
trên.

PHIM 1: CÂN NHẮC CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN - PHẦN GIỚI THIỆU
Địâ điể m quay Phim: Trung tâm Lẫ nh đậ o Kêlly
Họ c sinh 1:

Chầ , thậ t lầ khó quấ để dò n khấ nhiề u tin tức vầ o cấ c đoậ n phim chỉ trong hâi phú t.

Họ c sinh 2:

Thế nầ o, chú ng tâ có rấ t nhiề u đề tầ i khấ c nhâu, nhưng đề u có phim quây riêng cho mõ i đề tầ i.
Cho nên, toi nghĩ rầ ng chú ng tâ có thể quẩ n được.

Bầ Custârd:

Nầ y cấ c êm! Có khoể khong? Cấ c em đâng lầ m việ c gì đấ y?

Họ c sinh 1 vầ 2:

Chầ o, Cô Custard

Họ c sinh 2:

Chú ng toi đâng lầ m việ c để thực hiệ n quay phim về Quy tắc Ứng xử.

Bầ Custârd:

Chầ , toi thậ t lầ hầ o hứng về điề u đó . Toi thậ t lầ vui cấ c em lầ m việ c đó nâm nầ y. Vậ y thì, điề u gì
đâng xẩ y râ? Hẫ y bẩ o cho toi biế t đoậ n nầ o cấ c êm đâng lầ m việ c bây giờ.

Họ c sinh 2:

Chú ng toi đâng tậ p trung vầ o quy tấ c trâng phụ c, tìm kiế m vầ tịch thu, cấ c vũ khí, nhưng trường
tôi lầ m việ c cụ thể nhấ m vầ o cấ c thiế t bị điệ n tử.

Bầ Custârd:

Toi ưâ thích tấ t cẩ cấ c đề tầ i đó . Lầ vì tấ t cẩ cấ c đề tầ i đó thậ t quấ lầ quân trọ ng cho cấ c họ c sinh.
Hẫ y nghĩ xêm, cấ c em đâng chuẩ n bị cấ c đoậ n phim cho toầ n trường họ c vầ nó thậ t lầ mọ t cong
cụ tuyệ t vời. Toi thậ t lầ nấ o nức về những gì cấ c bậ n đâng lầ m việ c.

Viên Tỏ ng Giấ m đó c Wâlts: Chầ o Co Custârd! Cấ c êm họ c sinh. Toi đâng đi đế n mọ t buỏ i họ p, nhưng thấ y cấ c êm đâng
lầ m việ c trên đây. Cấ c êm đâng lầ m việ c gì đấ y?
Bầ Custârd:

Nầ y đó , toi thậ t lầ phấ n khởi giới thiệ u cấ c êm lầ những họ c sinh đâng lầ m việ c thực hiệ n phim
về quy tấ c ứng xử . Toi nghĩ rầ ng ong sễ rấ t lầ cẩ m kích với phim củ â nâm nầ y.

Viên Tỏ ng Giấ m đó c Wâlts: Chầ , thậ t lầ mọ t dự ấ n tuyệ t đấ y. Quy tắc Ứng xử rấ t lầ quân trọ ng. Toi muó n nó i lầ nó vậ ch rõ
những những điề u giữ cho trể êm, vầ cũ ng như giấ o viên vầ trường ân toầ n. Mọ t trong những
điề u toi thích nhấ t lầ có nó i về cấ c kỳ vọ ng củ â họ c sinh mầ thậ t sự bởi họ c sinh viế t râ. Vì lễ đó ,
hẫ y cho toi rõ sễ xẩ y râ thế nầ o. Toi rấ t ưâ thích xêm nó .
Bầ Custârd:

Cẩ m ơn ông nhiề u đẫ ghế sâng.

Họ c sinh 1 vầ 2:

Cẩ m ơn Tiế n sĩ Wâlts. (cù ng lầ n với Bầ Custard)

Viên Tỏ ng Giấ m đó c Wâlts: Được rò i, toi cầ n đi đây.
Họ c sinh 1:

Rấ t lầ vui gậ p ông.
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PHIM 2: BẮT NẠT
Địâ điể m Phim quây: Phò ng Tậ p tậ – (Trí nhớ trong Xê vầ trên cấ nh đò ng bên ngoầ i)
Họ c sinh 1:

Nầ y, âi đó ?

Họ c sinh 2:

À , đó lầ Ryân. Cậ u tâ lầ mọ t vậ n đọ ng viên khấ đấ y. Toi nghê cậ u tâ giỏ i về bó ng đấ .

Họ c sinh 1:

Bó ng đấ , ò nhỉ? Để chú ng mình coi về điề u đó .

Ryan:

Nầ y, cấ c cậ u có phiề n khong nế u toi tậ p thể hình với cấ c cậ u?

Họ c sinh 1:

Ờ...ờ.. ânh lầ âi?

Ryan:

Toi tên lầ Ryân. Cò n cấ c cậ u lầ âi?

Họ c sinh 1:

Khong có liên quân gì đế n ânh cẩ , cây sậ y. Nhìn kìâ, mầ y mầ cũ ng tậ p tậ ầ , huynh đệ ? Mầ y bậ n quầ n
dầ i vầ o ngầ y tậ p cẩ ng chân!

Ryan:

Thậ t râ, toi chỉ nghĩ rầ ng toi có thể tậ p thể hình với cấ c cậ u. Toi muó n....muó n nó i...

Họ c sinh 1:

Thoi, thoi... Nhìn nầ y... Anh trong như lầ người mới quânh đây nên toi sễ dễ dẫ i chú t chú t với ânh.
Thứ Tư lầ ngầ y tậ p cẩ ng. Vầ ngầ y tậ p cẩ ng, chú ng tâ tậ p gấ t. Bây giờ thì hẫ y cú t đi ông!

Ryan:

Thoi được, thiệ t lầ , toi biế t thấ y rò i.

Họ c sinh 1:

Anh có tin nõ i tên đó khong?

Họ c sinh 2:

Toi khong biế t tên đó đâng nghĩ gì.

(Ký ức trước đây – trong xe)
Người Mệ :

Con sễ khong bâo giờ được nhậ n vầ o đậ i họ c tó t với cấ c điể m như thế nầ y.

Họ c sinh 1:

Nhưng, nhưng... mầ Mệ .

Người Mệ :

Thoi, đi vầ o lớp đi! Vầ mọ t lầ n nữâ, hẫ y tỏ thấ i đọ như lầ con thậ t sự quân tâm.

Họ c sinh 1:

Tó t rò i, toi sễ lầ m vậ y! Thậ t lầ mệ khong hiể u gì hế t , Mệ ầ !

(Ký ức từ cánh đồng)
Cấ c co gấ i:

(Cười) lầ ng toi ơi, toi khong thể tin lầ bậ n lầ m rớt nó . Bậ n thậ t sự biế t chơi bó ng đấ ầ ? Thoi bậ n chỉ
nên có nước lầ bỏ chơi thôi.
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(Trở lại phòng tập tạ)
Họ c sinh 1:

Đợi chú t! Ryân, hẫ y trở lậ i đây mọ t chú t. Nầ y, coi nề , toi biế t cậ u giậ n vầ những gì toi đẫ nó i khong
phẩ i lầ những lời tử tế nhấ t vầ toi hó i hậ n về điề u đó . Nhưng mầ , hình như tấ t cẩ cấ c chõ khấ c dưới
đó đầ y rò i, thoi thì hẫ y tậ p thể hình với chú ng toi, được chứ?

Ryan:

Cũ ng được... Chú ng tâ hẫ y gấ n hế t mình tậ p cẩ ng chân ngầ y nầ y!

Họ c sinh 1:

Được... Đò ng ý ! Ngò i xuó ng, ngò i xuó ng. Được rò i, hẫ y giữ thân hình giữâ thẩ ng. Cậ u phẩ i nghiêm
chỉnh vầ o ngầ y tậ p cẩ ng chân

Ryan:

Phẩ i rò i!
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PHIM 3: CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
Địâ điể m Phim quây: Phò ng họ c / Phò ng ân
(Phòng học)
Giấ o viên:

Bây giờ chú ng tâ đẫ quyế t định cấ c đẩ ng thức U vầ V lầ gì, chú ng tâ sễ nậ p chú ng vầ o cong thức nầ y.
Chú ng tâ sễ sử dụ ng nhiề u trong đơn vị bầ i họ c nầ y, nên hẫ y chấ c chấ n nấ m vững kiế n thức. (Quay
lại) Cấ i gì?

Họ c sinh:

Tậ i sâo co giấ o ngừng? Em chỉ có gấ ng để chấ c chấ n ghi thu lậ i tấ t cẩ .

Giấ o viên:

Em khong biế t cấ c chính sấ ch về thu âm trong Quậ n Princê Williâm?

Tấ t cẩ họ c sinh:
Giấ o viên:

Không.

Thế nầ y nha, êm sấ p đậ t bọ thiế t bị trong rấ t lầ oâi, nhưng trong Quậ n Princê Williâm, thu âm lầ mọ t
vấ n đề riêng tư. Em phẩ i được có phế p củ â mọ i người có tiề m sễ được thu âm trước khi êm thu
âm/quây phim họ . Vầ đó khong chỉ cho quây phim thoi mầ cũ ng ấ p dụ ng cho điệ n thoậ i cầ m tây vầ
thu âm giọ ng nửâ.

(Chuông Reng)
Giấ o viên:

Đó lầ chuong rêo. Hẫ y đoấ n xêm chú ng tâ sễ họ c xong sâu khi dù ng bữâ trưâ nhâ, cấ c em.

(Căn tin)
Họ c sinh 1:

Kỳ quậ c, co tâ mâng tấ t cẩ cấ c thiế t bị thu âm nầ y đế n lớp. Toi khong biế t chấ c ngây cẩ tậ i sâo, nó đẫ
có ở đó mầ .

Họ c sinh 2:

À , thậ t lầ kỳ quậ c. Nầ y, điề u đó nhấ c toi. Toi muó n cho cậ u coi phim nầ y toi xêm trên mậ ng tó i quâ.
Phẩ i rò i.

Họ c sinh 1:

Thế nầ y toi vẫ n cò n có gấ ng lầ m quên với chính sấ ch củ â trường. Tậ i trường củ , chú ng toi khong
được phế p mâng thiế t bị điệ n tử đế n bữâ ân trưâ.

Họ c sinh 2:

À , toi đoấ n cậ u nó i đú ng. Nhưng toi đẫ thong quâ với vân phò ng để chấ c vấ n đề nầ y khong có gì trở
ngậ i.

Họ c sinh 1:

Toi vẫ n khong chấ c về điề u nầ y, bởi vì toi biế t mọ t vầ i phim ẩ nh lầ khong phù hợp vớ i trường vầ toi
biế t rầ ng quy tắc khong thây đỏ i tù y thêo trường.

Họ c sinh 2:

Ừ, cậ u đú ng mầ . Có thể đó khong phẩ i lầ mọ t ý kiế n tó t.

Họ c sinh 1:

Vâng, có lễ chú ng tâ khong nên lầ m điề u nầ y.

Họ c sinh 2:

Nầ y, hầ ng đợi trong ngấ n, thoi chú ng tâ đi lấ y đò ân trưâ.

Họ c sinh 1:

Được

(Cấ c họ c sinh lầ m đỏ đò ân trưâ trên mấ y vi tính đâng mở)
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Họ c sinh 2:

Khong thể nầ o xẫ y râ điề u nầ y.

Họ c sinh 1:

Ô, nhìn kìâ! Mấ y vi tính xấ ch tây củ â cậ u bị hư rò i! Thậ t lầ ….….

Họ c sinh 2:

Cậ u biế t đó ; trường họ c phẩ i bò i thường cho mấ y! Đó khong phẩ i lầ lõ i củ â tôi!

Họ c sinh 1:

Toi xin lõ i, nhưng đú ng râ nhầ trường khong thể bò i thường cho điề u nầ y bởi vì trường khong phẩ i
chịu trấ ch nhiệ m do mọ i rủ i ro lầ củ â riêng cậ u khi đêm mấ y vi tính xấ ch tây đế n trường. Nhưng, toi
muó n nó i rầ ng hẫ y nhìn về phương diệ n tích cực hơn. An Nâchos miễ n phí!

Co gấ i ở đầ ng sâu:

Nachos!!
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PHIM 4: KHÔNG VÂNG LỜI / VÔ PHÉP
Địâ điể m Phim quây: Phò ng họ c
Dejah:

Hẫ y xêm trâng phụ c củ â co tâ. Toi khong thể nầ o tin rầ ng co tâ mậ c đò đó đi tiệ c.

Cô Red:

Eo ơi, co tâ đâng ân mậ c thứ gì?

Dejah:

Toi khong biế t, nhưng âi đó đẫ nên bẩ o co tâ.

Cô Red:

Toi xin lõ i, có phẩ i đó lầ mọ t điệ n thoậ i khong?

Dejah:

Không.

Cô Red:

Cậ u biế t cấ c quy tắc; cậ u khong thể lấ y nó râ khi cò n ở trong lớp.

Dejah:

Co Rêd, tậ i sâo co nó ng nẩ y sớm vậ y? Toi khong hiể u tậ i sâo toi khong thể lấ y điệ n thoậ i củ â
tôi ra?

Cô Red:

Bây giờ toi đâng yêu cầ u êm tử tế . Cho nên, êm có thể đưâ điệ n thoậ i củ â êm cho toi bầ ng khong toi
sễ gọ i bân quẩ n lý xuó ng.

Dejah:

(Những suy nghĩ xấ u trong đầ u): Hừ...(Nhấ t định)! Khong để co tâ nó i với cậ u như thế ! Cậ u
̀
phẩ i lầ m những gì cậ u phẩ i lầ m vầ cứ mầ bước tới! Co muó n gọ i âi thì gọ i. Toi khong cầ n biế́ t.

Dejah:

(Những suy nghĩ tó t trong đầ u): Hừ, thậ t lầ ngu xuẩ n quấ . Toi muó n nó i rầ ng khong đấ ng để
cho điệ n thoậ i bị tịch thu.

Dejah:

Em xin lõ i, Co Rêd. Em sâi rò i, đẫ khong nên lấ y điệ n thoậ i râ dù ng. Em hy vọ ng có thể có lậ i
điệ n thoậ i củ â êm vầ o cuó i ngầ y.

Cô Red:

Toi vui lầ êm có sự hiể u biế t. Vâng, êm có thể có lậ i điệ n thoậ i vầ o cuó i ngầ y.

Dejah:

Cẩ m ơn Co.

Họ c sinh 1:

…. Điề u đó thậ t lầ hây.

Dejah:

Cẩ m ơn

Họ c sinh 2:

Thậ t lầ cẩ m kích. Toi có thể mấ t nó .

Họ c sinh 3:

Cẩ m kích quấ

Họ c sinh 4:

Vâng, dĩ nhiên luon.

Họ c sinh 5:

Rấ t tó t, Dêjâh.

Dejah:

Phẩ i cầ n ton trọng cấ c giấ o viên thoi.
Department of Student Learning and Accountability June 2016, project coordinated by the Office of Student Services
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PHIM 5: THUỐC MEN / RƯỢU
Địâ điể m Phim quây phim: Hầ nh lâng trường vầ Phò ng họ c
(Hành lang)
Họ c sinh 1:
không?

Cậ u vẫ n cò n giữ cấ i ‘pot’ (âm thânh chữ ‘pot’ vâng lên gió ng như tên củ â mọ t thuó c hú t cầ n sâ) phẩ i

Họ c sinh 2:

Vâng.

Họ c sinh 3:

Tấ m âoxơ (ouncês), phẩ i khong?

Họ c sinh 2:

Vâng, toi có giữ.

Họ c sinh 1:

Được.

(Phòng học)
Giấ o viên:

Mia

Mia:

Có Đây

Giấ o viên:

John Luke

John Luke:

Có mậ t

Giấ o viên:

Phillip

Phillip:

Có Đây

Giấ o viên:

Eric

Eric:

Có Đây

Giấ o viên:

Kalen

Kalen:

Có đây

Thầ y giấ o:

Xin lõ i toi gây giấ n đoậ n lớp họ c củ â co, Co Smith, Toi cầ n nó i chuyệ n với Dâylin.

Tấ t cẩ cấ c Họ c sinh:

Ooooooohhhhhhh
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(Văn phòng của viên Quản lý)
Thầ y giấ o:

Mời ngò i đó

Daylin:

Bâ, bâ đâng lầ m gì ở đây?

Người Cha:

Thế nầ y con nhấ , nhầ trường gọ i bâ vầ muó n bâ tới đây.

Viên Điề u hầ nh:

Chầ o êm Dâylin, êm có biế t rầ ng những chấ t cấ m gì khong được phế p đưâ vầ o Hệ Trường
Cong Quậ n Princê Williâm thêo như Quy Tấ c Ứng Xử khong?

Daylin:

Vâng, gió ng như rượu biâ, thuó c lầ , vầ cấ c thuó c mên khấ c, phẩ i khong?

Điề u hầ nh:

À vâng đú ng, cũ ng như cấ c thuó c mên có toâ khấ c, vậ t gió ng như thuó c vầ đò dù ng thuó c vầ rượu.

Daylin:

Chờ chú t, toi có thể gậ p phiề n toấ i có vậ t gì gió ng như thuó c vầ rượu?

Điề u hầ nh:

Thậ t râ, nế u ý đò củ â êm lầ lầ m cho nó gió ng như rượu biâ hoậ c thuó c khấ c thì êm gậ p phiề n ngây
cẩ có gấ ng để nhậ n thuó c mên, muâ thuó c, hoậ c phân phó i bấ t kỳ chấ t cấ m.

Người Châ:

Hình phậ t gì mầ con trâi toi đâng lưu ý đế́ n?

Điề u hầ nh:

Thêo luậ t Virginiâ, bấ t kỳ họ c sinh nầ o mầ họ i đò ng xấ c định lầ có mâng bấ t kỳ chấ t cấ m bị kiể m
soấ t trên sân trường hoậ c tậ i mọ t sự kiệ n thuọ c trường có thể bị đuỏ i họ c.

Người Châ vầ Dâylin: Bị trụ c xuấ t hẩ ?
Điề u hầ nh:

Ông Howê, ong có chấ p thuậ n cho chú ng toi soấ t bâ lo củ â con ong cho bấ t kỳ chấ t cấ m nầ o không?

Người Cha:

Vâng, toi chấ p thuậ n, nhưng đừng có tìm thấ y thứ gì.

Thầ y giấ o:

Em có thể đưâ bâ lo củ â êm cho toi? (Mở ba lô ra) Ô, nó chỉ lầ cấ i chậ u bong thoi.

Điề u hầ nh:

(Cười)

Daylin:

Cấ i đó cho mọ t dự ấ n nghệ thuậ t

Điề u hầ nh:

Xin lõ i bởi vì sự lẫ n lọ n. Dâylin, thoi cứ việ c đi vầ trở về lớp họ c vầ có mọ t ngầ y vui vể nhấ .

(Hành lang)
Tấ t cẩ cấ c Họ c sinh:

Đâng nó i chuyệ n trong Hầ nh lâng

Họ c sinh 1:

Cấ c cậ u có cấ c châi phẩ i khong?

Họ c sinh 2:

Cậ u có giữ châi củ â toi, phẩ i khong?

Tấ t cẩ cấ c Họ c sinh:

Vâng.
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Họ c sinh 3:

Trò chơi nầ y sễ trở nên só ng đọ ng!

Tấ t cẩ cấ c Họ c sinh:

Phẩ i rò i Đú ng thế !

(GYM - phòng tập thể dục)
Thầ y giấ o:

Toi cầ n cấ c êm đi với toi.

Tấ t cẩ họ c sinh:

Gì đây?

Thầ y giấ o:

Cấ c êm có hiể u tậ i sâo toi mâng tấ t cẩ râ đây hôm nay không?

Họ c sinh 1:

Khong, nhưng chú ng toi có thể trở về trò chơi được khong?

Thầ y giấ o:

Cấ c êm có nhậ n biế t rầ ng rượu vầ thuó c lầ bị cấ m trên sân trường vầ trong giờ vầ ngoầ i giờ
họ c khong?

Họ c sinh 2:

Vâng, tậ i sâo?

Thầ y giấ o:

Toi nghê rầ ng tấ t cẩ nó i rầ ng đẫ mâng cấ c châi tới trò chơi tó i nây vầ toi nhậ n thấ y rầ ng rấ t
lầ đấ ng nghi nghờ bởi vì tấ t cẩ cấ c co cậ u đề u có đêo bâ lo.

Tấ t cẩ cấ c Họ c sinh:

Cười

Họ c sinh 3:

Chầ , tấ t cẩ chú ng toi mâng cấ c châi...

Tấ t cẩ cấ c Họ c sinh:

…để cho sự kiệ n tấ i chế !

Thầ y giấ o:

Oh, tôi xin lõ i Hẫ y vui vể chơi trò chơi.

Họ c sinh 4:

Cẩ m ơn đẫ lo cho sự ân toầ n củ â chú ng toi.
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PHIM 6: CÁC VI PHẠM NGOÀI PHẠM VI KHU VỰC TRƯỜNG
Địâ điể m Quây Phim: Địâ điể m Bên Ngoầ i Đâng Dù ng Trầ :
Họ c sinh 1:

Toi rấ t vui rầ ng mình có nguyên mọ t tuầ n lễ cho Kỳ Nghĩ Mù â Xuân. Toi sễ đi với người con
trâi mới nầ y, Jay.

Họ c sinh 2:

Ô, Jây, bậ n coi chừng đấ y nhâ. Cậ u tâ đẫ hệ n hò với Liz vầ co tâ lầ người điên cuò ng. Khi co
tâ biế t cậ u tâ nó i chuyệ n với co gấ i khấ c, co tâ đẫ đế n bữâ ân trưâ vầ mới đấ nh lọ n với co ấ y.
Cẩ hâi cuó i cù ng bị đình chỉ.

Họ c sinh 1:

Nhưng mầ , Jây nó i lầ họ chiâ tây rò i mầ , vì thế tậ i sâo co tâ phẩ i gây chuyệ n với toi?

Họ c sinh 2:

Bậ n sễ khong bâo giờ biế t chuyệ n gì đâu. Toi đẫ nghê lầ co tâ ghên dữ lấ m.

Họ c sinh 1:

Ô thầ n ơi. Jây mới vừâ nhấ n tin cho toi nó i lầ Liz đâng trên Twittêr lầ co tâ sễ đấ nh với toi
vầ đấ nh trẩ toi vì đẫ cướp bậ n trâi củ â cô ta.

Họ c sinh 2:

Tậ i sâo co tâ lầ m thế ?

Họ c sinh 1:

Co tâ bị sâo vậ y? Toi đâu có cướp bậ n trâi co tâ đâu?

Họ c sinh 2:

Ô thầ n ơi, mọ i người nó i lầ co tâ sễ đấ nh với bậ n đấ y. Co tâ nghê đâu rấ t lầ giậ n dữ

Họ c sinh 1:

Tôi khong muó n đấ nh trẩ với co tâ. Toi cuó i cù ng đẫ tiế n bọ trong sự họ c hầ nh vầ khong
muó n lầ m hư hỏ ng việ c đó .

Họ c sinh 2:

Toi muó n nó i lầ , có phẩ i đó lầ điề u trấ i luậ t khi hâm dọ â người nầ o như vậ y khong.

Họ c sinh 1:

Đú ng, nhưng có lễ đây lầ sự giẩ i thích sâi. Toi khong muó n đấ nh trẩ với co tâ, toi khong
muó n vầ o tình trậ ng rấ c ró i. Toi sễ gọ i mệ toi vầ kể cho bầ tâ những gì co tâ nó i trên
Twitter.

Họ c sinh 2:

Đó lầ ý kiế n hây. Bầ tâ sễ biế t phẩ i lầ m gì.

Họ c sinh 1:

(Trên điệ n thoậ i) Nầ y mệ , mệ có biế t rầ ng người con trâi toi hệ n hò tuầ n kiâ khong? Vâng,
bậ n gấ i củ củ â cậ u tâ nó i mọ t vầ i điề u điên cuò ng trên Twittêr vầ con cẩ m thấ y sợ bây giờ.
Vâng, nhưng chú ng con chỉ thậ t lầ lo lấ ng nế u co tâ tới con hoậ c lầ m điề u gì đó để hâm dọ â.
Được rò i mệ , chú ng con sễ gọ i mệ khi nầ o chú ng con đi bọ về nhầ .

Họ c sinh 2:

Nầ y nầ y, mệ bậ n nó i gì thế ?

Họ c sinh 1:

Bầ ấ y chỉ nó i rầ ng đừng đấ nh trẩ với co tâ, bậ n biế t chứ. Vầ chụ p lấ y cấ c mầ n ẩ nh củ â cấ c tin
nhấ n trên snâp chât vầ Twittêr.

Họ c sinh 2:

Đó lầ mọ t ý kiế n hây. Vầ chú ng tâ sễ cũ ng có thể kể điễ̀ u nầ y cho phó hiệ u trưởng khi chú ng
ta trở lậ i trường.
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Họ c sinh 1:

Đú ng đú ng, đó lầ mọ t ý kiế n hây.

Họ c sinh 2:

Chờ chú t, Liz đâng tới.

Họ c sinh 1:

Gì đây?

Họ c sinh 2:

Liz đâng tới.

Liz:

Co có nghĩ co đâng lầ m gì có cướp bậ n trâi toi khong? Co khong nghê những gì đẫ xẫ y râ
Cho co gấ i vừâ rò i đẫ có lầ m điề u đó ầ ?

Họ c sinh 1:

Toi đâu có cướp bậ n trâi củ â co đâu? Cấ c người đẫ chiâ tây.

Liz:

Cậ u phẩ i nên rời khỏ i cậ u tâ.

Họ c sinh 1:

Nghê nầ y, toi sễ khong đấ nh trẩ với co vì mọ t người con trâi. Toi cuó i cù ng đẫ tiế n bọ trong
sự họ c hầ nh vầ khong muó n lầ m hư hỏ ng việ c đó .

Liz:

Điề u nầ y khong có gì liên quân đế n trường.

Họ c sinh 2:

Thậ t râ có liên quân đế n trường. Nế u bậ n gây chuyệ n ngoầ i trường họ c, bậ n vẫ n bị
đuỏ i họ c.

Họ c sinh 1:

Đừng có quấ lo lấ ng về người con trâi nầ y. Chú ng toi sễ khong đấ nh với bậ n đâu.

Họ c sinh 2:

Khong có người con trâi nầ o đấ ng để gây chuyệ n như thế nầ y. Nế u bậ n muó n kiế m chuyệ n
đấ nh nhâu, hẫ y đi tới chõ khấ c vầ hẫ y để chú ng toi yên mọ t mình.

Họ c sinh 1:

Gậ p sâu nhâ. Chú ng tâ đi thoi.
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PHIM 7: LỤC SOÁT VÀ TỊCH THU
Địâ điể m Quây Phim: Phò ng họ c/Vân phò ng Quẩ n trị viên
Jake:

Nầ y, Tylêr, bậ n trong có vể như lầ xuó ng dó c gầ n đây. Sâo vậ y, có gì khong?

Tyler:

Á i chầ , toi biế t. Toi phẩ i đậ t điể m B trên kiể m trâ toấ n hoậ c lầ toi sễ rớt thoi. Toi sễ khong thể tốt
nghiệp. Toi hiệ n đẫ thức cẩ đêm họ c bầ i.

Jake:

Nầ y nầ y toi muó n nó i lầ , toi có cấ i nầ y cho bậ n để giú p bậ n thức vầ họ c bầ i. Ngây cẩ nó có thể tâng
cấ c điể m kiể m trâ cho bậ n.

Tyler:

Vâng

Jake:

Vâng, chỉ gậ p toi tậ i tủ khó â củ â toi sâu tiế t họ c thứ 2.

Tyler:

Được rò i, hây lấ m.

Họ c sinh 3:

Nầ y, Toi đẫ nghê, Tylêr nó i rầ ng bậ n có cấ i gì giú p bậ n ở vị trí tỉnh thức.

Jake:

Toi chấ c chấ n có cấ i gì sễ giú p bậ n tỉnh. Thế nầ o, bọ bậ n muó n biế t hây sâo?

Họ c sinh 3:

Vâng, với cong việ c lầ m củ â toi, bầ i tậ p, vầ thể thâo, toi thậ t lầ mệ t mỏ i.

Jake:

Được rò i, toi chấ c chấ n biế t bậ n rò i, nhưng nhỏ thoi, nó i nhỏ thoi. Hẫ y gậ p toi tậ i tủ khó â củ â toi vầ o
khoẩ ng tiế t họ c thứ 4.

Họ c sinh 3:

Được được.

(Văn phòng của Ông Carter)
Giấ o viên:

Jâkê lầ mọ t họ c sinh tó t, cậ u tâ đậ t điể m A trong lớp họ c củ â toi vầ cậ u tâ luon luon hoầ n thầ nh cấ c
bầ i tậ p củ â cậ u với chấ t lượng câo.

Ông Carter:

Được, toi hiể u. Nế u lầ sự thậ t, tự đọ ng lầ mọ t đình chỉ nâm ngầ y, mọ t phiên tò â hiệ u trưởng, vầ có
thể bị trụ c xuấ t. Vầ nó có thể thêo bước cậ u tâ vầ o thủ tụ c nọ p đơn cho đậ i họ c vầ ngây cẩ ẩ nh
hưởng đế n sự nghiệ p củ â cậ u tâ.

Giấ o viên:

Toi biề́ t, vầ với tư cấ ch lầ giấ o viên củ â cậ u tâ, toi chỉ cẩ m thấ y có trấ ch nhiệ m luon luon để tâm đế n
lợi ích tó t nhấ t cho cấ c họ c sinh củ â toi.

Ông Carter:

Được, toi hiể u.

Ông Carter:

(Cầm điện thoại lên) Co Jonês, vui lò ng đêm cậ u Smith Jâkê tới vân phò ng toi. Cẩ m ơn Co.

Ông Carter:

(hướng về Giáo viên) Cẩ m ơn co, toi sễ thong bấ o với cấ c phụ huynh củ â cậ u ta.

Giấ o viên:

Được, cẩ m ơn ong.
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-------Jake:

Mệ , Bâ, cấ c người đâng lầ m gì ở đây vậ y?

Ông Carter:

Jâkê, vui lò ng ngò i xuó ng.

Jake:

Được

Ông Carter:

Chú ng toi có lý do để tin rầ ng cậ u có thể giữ cấ c chấ t cấ m trong tủ khó â củ â cậ u. Có điề u gì cậ u muó n
nó i gì trước khi chú ng toi tiế p tụ c không?

Jake:

Toi muó n nó i lầ , có thể lầ khong lầ nh mậ nh, nhưng khong phẩ i lầ phậ m phấ p.

Ông Carter:

Jâkê, chú ng toi cầ n soấ t tủ khó â củ â cậ u.

Người Châ:

Xin lõ i, Ông Cârtêr, điề u gì đâng xẫ y râ đây?

Ông Carter:

Nầ y thưâ ong vầ bầ , chú ng toi có lý do để tin rầ ng con củ â ong có thể chứâ cấ c chấ t cấ m phậ m phấ p
trong tủ khó â củ â cậ u tâ. Chú ng toi nghê cậ u tâ nó i về điề u đó trong hâi trường hợp riêng biệt vầ o
sấ ng nây.

Người Mệ :

Điề u đó khong thể có được. Con khong bâo giờ lầ m những điề u như vậ y, phẩ i khong con, Jake?

Jake:

Con muó́ n nó i lầ ; phầ n tiề n tiêu vậ t củ â con chỉ lầ bấ y nhiêu thoi.

Ông Carter:

Jâkê, chú ng toi sễ phẩ i soấ t tủ khó â củ â cậ u.

Người Châ:

Ông khong có quyề n lầ m điề u đó , đậ c biệ t lầ khong có sự cho phế p củ â toi.

Ông Carter:

Trong những trường hợp như thế nầ y, khi chú ng toi tin rầ ng cậ u tâ có thể có cấ c chấ t cấ m phậ m
phấ p trong tủ khó â củ â cậ u tâ, chú ng toi có thể vầ sễ soấ t tủ khó â củ â cậ u tâ để chấ c chấ n rầ ng
trường họ c nầ y vẫ n trong trậ ng thấ i ân toầ n.

(Tại tủ khóa)
Jake:

Toi nó i rầ ng khong có gì trong tủ khó â củ â toi.

Ông Carter:

Nầ y vậ y thì, cậ u khong cầ n phẩ i có gì để lo lấ ng cẩ .

Người lớn:

Xin lõ i. Khong có thuó c gì trong đây, thưâ ong, chỉ nước xo-đâ thôi.

Ông Carter:

Được rò i, toi hiể u rầ ng những lon nầ y khong phẩ i lầ phậ m phấ p, nhưng cậ u khong biế t rầ ng cậ u
khong được phế p bấ n nước xo-đâ trong trường, có phẩ i khong?

Jake:

Dậ thưâ ong. Toi chỉ muó n kiế m tiề n nhânh thoi.

Người Mệ :

Toi sễ nhậ n cấ i đó .

Người Châ:

Chú ng tâ đi thoi.
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PHIM 8: TRANG PHỤC VÀ PHONG THÁI CỦA HỌC SINH
Địâ điể m Quây Phim: Sân khấ u
Maureen:

Hừ…. Toi muó n biế t mình nên mậ c trâng phụ c gì đi họ c hom nây. Á o bâ lõ nầ y vầ quầ n thun
bó sấ t hoậ c ấ o sơ mi sọ c câ ro nầ y vầ quầ n jêâns.

Ả nh hưởng xấ u:

Toi thích cấ i nầ y hơn. Trong nó coi rấ t hây.

Ả nh hưởng tó t:

Toi thích cấ i nầ y hơn, nó tó t hơn để mậ c đi họ c.

Ả nh hưởng xấ u:

Toi thích cấ i nầ y hơn, nó phô trương hơn.

Maureen:

Đú ng rò i.

Ả nh hưởng tó t:

Nhưng âu phụ c nầ y sễ khong gây phiề n cho bậ n.

Ả nh hưởng xấ u:

Bọ nầ y uó n thêo thể hình củ â bậ n.

Ả nh hưởng tó t:

Bọ nầ y chỉ lầ tó t hơn.

Ả nh hưởng xấ u:

Bậ n sễ nhậ n được nhiề u lời khen.

Maureen:

Toi thích những lời câ tụ ng. Toi nghĩ toi sễ bậ n bọ âu phụ c nầ y.

---Gwentin:

Á i chầ , toi sễ bị trễ đế n trường. Toi khong thể quyế t định mậ c bọ gì. Toi khong thể quyế t
định nế u nế u toi sễ cẩ m thấ y khong thoẩ i mấ i chú t xíu mậ c ấ o thun có mũ vầ quầ n kâki hoậ c
thoẩ i mấ i nhiề u hơn trong quầ n thể dụ c xệ xệ vầ ấ o bâ lõ .

Ả nh hưởng xấ u:

Ôi thích cấ i nầ y hơn. Trong nó coi rấ t hây.

Gwentin;

Sự thậ t lầ vậ y, đú ng mầ .

Ả nh hưởng tó t:

Toi thích cấ i nầ y hơn, vì nó hợp thời trâng.

Gwentin:

Hmm, đó lầ sự thậ t.

Ả nh hưởng xấ u:

Bậ n sễ nhậ n được nhiề u lời khên từ cấ c co gấ i.

Gwentin:

Toi thậ t thích cấ c co khên.

Ả nh hưởng tó t:

Nhưng mầ với bọ âu phụ c nầ y, sễ khong có phiề u phức gây nên cho bậ n trước cấ c co gấ i.

Gwentin:

Nế u toi bị trong tình trậ ng phiề n phức trước cấ c co, thì sễ thậ t lầ lú ng tú ng. Toi sễ mậ c bọ
nầ y.
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(Cấ c họ c sinh nó i chuyệ n với nhâu)
Gwentin:

Nầ y, chuyệ n gì xẫ y râ với cấ c bậ n?

Bâ co gấ i:

Nầ y cấ c bậ n!

Co gấ i 1:

Anh nhìn rấ t lầ bẩ nh hom nây.

Gwentin:

Cẩ m ơn nhiề u.

Maureen:

Cò n toi thì sâo, cấ c bậ n, toi nhìn có dễ thương khong?

Co gấ i 3:

Á o củ â bậ n có chú t hở hâng.

Co gấ i 2:

Đú ng, toi khong thích nó chú t nầ o.

Maureen:

Tậ i sâo?

Co gấ i 1:

Vì khong vâng thêo quy tấ c trâng phụ c.

Co gấ i 3:

Vầ quấ chậ t ở phầ n chân.

Maureen:

(Thở râ) thoi gì cũ ng được! Chú ng tâ cầ n đi đế n lớp bây giờ.

Gwentin:

Vâng, chú ng tâ khong muó n bị trễ . Gậ p cấ c bậ n sâu.

Cấ c co gấ i:

Thoi chầ o, hẫ y có mọ t ngầ y tó t lầ nh!

---Cô Va:

Mọ t buỏ i sấ ng tó t lầ nh đế n với tấ t cẩ .

Maureen:

Mọ t buỏ i sấ ng tó t lầ nh đế n với Co. Vâ

Cô Va:

Cấ c êm cẩ m thấ y thế nầ o cẩ buỏ i sấ ng?

Mâurêên vầ Gwêntin: Chú ng toi cẩ m thấ y tó t.
Cô Va:

Mâurêên, lầ m phiề n êm toi muó n nó i chuyệ n với êm mọ t chú t?

Cô Va:

Gwêntin, êm có thể về lớp đi.

Gwentin:

Toi sễ gậ p cấ c người sâu.

Maureen:

Tậ i sâo Gwnêtin được về lớp, nhưng toi phẩ i ở lậ i?

Cô Va:

Mâurêên, êm có nhậ n biế t êm mậ c gì sấ ng nây khong?

Maureen:

Có , êm trong dễ thương khong?

Cô Va:

Thậ t ngậ i bọ âu phụ c củ â êm vi phậ m Quy tắc Ứng xử.

Maureen:

Lầ m sâo được?
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Cô Va:

Á o Bâ lõ vầ quầ n thun bó sấ t lầ mọ t vi phậ m nghiêm trọ ng.

Maureen:

Nhưng êm trong đệ p mầ .

Cô Va:

Em phẩ i đi thây bọ đò khấ c đi.

Maureen:

Thoi được.

Cô Va:

Đợi mọ t chú t, toi sễ trở lậ i... Đây nầ y cho êm.

Maureen:

(Thở dầ i) Đò nầ y thậ t lầ xấ u xí!

Cô Va:

Thoi thì lầ n tới êm nên có quyế t định tó t hơn.

Maureen:

(Thở dầ i) Thoi được, Co Vâ.

Giấ o viên:

Cẩ m ơn.

---Maureen:

Lầ n tới toi sễ tuân thêo quy tấ c trâng phụ c, bởi vì toi khong muó n mặc cấ i đò xấ u xí nầ y. (Thở dầ i)
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PHIM 9: PHÁ HOẠI
Địâ điể m Quây Phim: Thính phò ng
Cấ c êm họ c sinh:

Nầ y Ashlêy!

Ashley:

Nầ y cấ c bậ n, đâng lầ m gì đấ y?

Họ c sinh 1:

Chỉ nghĩ xẩ hơi. Cò n bậ n thì sâo?

Ashley:

Toi ở đây để tậ p kịch. Toi khong nghĩ rầ ng tấ t cẩ cấ c bậ n có thể ở đây được.

Họ c sinh 1:

Nầ y nầ y tậ i sâo khong được?

Ashley:

Tậ i vì cấ c bậ n khong có phế p. Cấ c bậ n ở đây khong phẩ i để tậ p kịch.

Họ c sinh 1:

Thì sâo chứ, chú ng toi lầ cấ p câo, lớp mười hâi rò i, chú ng toi lầ m gì chú ng toi muó n.

Ashley:

Khong, cấ c ânh khong được.

Người dẫ n chuyệ n:

Bậ n có thấ y có vấ n đề đây không?

(Giấ o viên bước vầ o)
Cấ c êm họ c sinh:

Nầ y Ông Rolong, ong có mậ nh giỏ i khong?

Ông Rolong:

Tó t, cấ c êm thế nầ o rò i?

Cấ c êm họ c sinh:

Tó t cẩ , rấ t tó t. Được được.

Ông Rolong:

Hâi êm đâng lầ m gì ở đây?

Họ c sinh 1:

Chỉ Nghĩ ngơi chú t.

Ông Rolong:

Chỉ nghĩ ngơi thoi? Cấ c êm tới đây chỉ để nghĩ nghơi. Cấ c êm ở đây cho vở kịch?

Cấ c êm họ c sinh:

Không.

Ông Rolong:

Nế u vậ y thì chú ng tâ cầ n đế n vân phò ng củ â toi vầ nó i chuyệ n.

Người dẫ n chuyệ n:

Cò n ở khu vực thuọ c tầ i sẩ n củ â trường sâu giờ họ c mầ khong có phế p lầ chó ng với Quy tấ c
Ứng xử.

(Ngoầ i trường)
Họ c sinh:

Khong được bẩ o toi lầ m những gì toi có thể lầ m được. Toi lầ cấ p câo, lớp mười hâi mầ . Toi
lầ m những gì toi muó n.

Ông Rolong:

Nầ y, nầ y nầ y! Cậ u đâng lầ m gì đấ y? Đó lầ phấ hoậ i vầ lầ mọ t tọ i phậ m.

Họ c sinh 1:

Khong, nó lầ nghệ thuật.

Người dẫ n chuyệ n:

Phấ hoậ i lầ chó ng với Quy tắc Ứng xử. Trường họ c có thể có hầ nh đọ ng phấ p lý để trâng trẩ i
chi phí cho sự hư hậ i.
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PHIM 10: VŨ KHÍ
Địâ điể m Quây Phim: Bẫ i Đậ u xê/Trường
Họ c sinh 1:

Á i chầ khong, chấ c Bâ toi đẫ để cây sú ng củ â ong tâ trong xê.

Họ c sinh 2:

Chú ng tâ phẩ i lầ m gì đây?

Họ c sinh 1:

Chỉ, đừng kể cho bấ t kỳ người nầ o. Chú ng tâ hẫ y để cho nó quâ ngầ y, được chứ?

Họ c sinh 2:

Cậ u có chấ c khong?

Họ c sinh 1:

Chỉ, đừng kể cho bấ t kỳ người nầ o.

Họ c sinh 2:

Được.

(Hành lang trường)
Họ c sinh 2:

Alyssâ, Bâ toi để quên sú ng củ â ong tâ trong xê củ â ânh toi.

Alyssa:

Ôi lầ ng toi ơi, bậ n có kể cho âi nghê khong?

Họ c sinh 2:

Khong, toi đẫ hứâ lầ toi sễ khong.

Alyssa:

Chú ng tâ nên đi đế n lớp họ c hây sễ bị trễ

Họ c sinh 2:

Được.

(Văn phòng)
Điề u hầ nh:

Cấ c êm có biế t tậ i sâo mình bị gọ i xuó ng đây hom nây khong?

Họ c sinh 1:

Khong, khong toi khong biế t.

Điề u hầ nh:

Có tin đế n với toi lầ cấ c êm có thể sử hữu mọ t vũ khí trong xê.

Họ c sinh 1:

Em đẫ kể cho âi nghê?

Họ c sinh 2:

Toi chỉ kể cho Alyssâ, co tâ đẫ hứâ sễ khong kể cho người nầ o.

Họ c sinh 1:

(Thở dầ i)

Điề u hầ nh:

Khong cầ n biế t, nế u êm sở hữu mọ t vũ khí, điề u phù hợp lầ trình lên với viên quẩ n trị trường. Cấ c
êm có thể bị đó i diệ n với trụ c xuấ t.

Họ c sinh 1:

Đó chỉ lầ sú ng trường sân bấ n củ â bâ toi. Ông tâ tình cờ để quên nơi đó .

Họ c sinh 2:

Đú ng rò i, sú ng đó khong phẩ i củ â chú ng toi. Ông tâ quên nó .
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Điề u hầ nh:

Toi sễ gởi Viên Chỉ huy Dâvis đi xế t xê củ â cậ u.

Viên Chỉ huy Davis:

Có điề u gì cậ u muó n nó i trước khi chú ng toi đi soấ t xê củ â cậ u?

Họ c sinh 1:

Không

Viên Chỉ huy Davis:

Thoi được.
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PHIM 11: LOẠT CÁC ĐOẠN PHIM LOẠI BỎ
Địâ điể m Quây Phim: Nhiề u nơi khấ c nhâu
(Địa điểm: trong xe)
Người Mệ :

Con sễ khong bâo giờ được nhậ n vầ o đậ i họ c tó t với cấ c điể m như thế nầ y.

Họ c sinh:

Người Mệ :

(Cười)
Đậ o diễ n:

Cấ t!

(Địa điểm: trong phòng tủ khóa)
Họ c sinh:

Được rò i, hẫ y giữ thân hình giữâ thẩ ng. Cậ u phẩ i nghiêm chỉnh vầ o ngầ y tậ p cẩ ng chân

(Cười)
Họ c sinh:

Thậ t quẩ lầ hơi nghiêm chỉnh!

(Cười)
---Họ c sinh:

Bây giờ, hẫ y cú t đi cậ u ơi!

Ryan:

Thôi được, thiệ t lầ , toi thấ y tin nhấ n rò i.

(Điạ điểm: trong hành lang)
Đậ o diễ n:

Trong 3, 2, 1

Họ c sinh 1:

Cậ u vẫ n cò n giữ cấ i pot (âm thânh chữ ‘pot’ nghê gió ng tên thuó c cầ n sâ trong tiế ng Anh) phẩ i
không?

Họ c sinh 2:

Vâng

Tấ t cẩ :

(Cười)

Họ c sinh 2:

Tiế p… vậ y mầ …!
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(Địa điểm: bên ngoài)
Đậ o diễ n: Hầ nh đọ ng
(Địa điểm: trên sân khấu)
Đậ o diễ n:

3, 2, 1

Maureen:

(Thở dầ i) Lầ n tới toi toi..chỉ sể ….(cười)

(Địa điểm: trong văn phòng)
Ông Carter:

Jakê, chú ng toi sễ phẩ i soấ t tủ khó â củ â cậ u.

Người Châ:

Xin lõ i, Ông Cârtêr, điề u gì đâng xẫ y râ đây?

Ông Carter:

Thưâ Bầ vầ Ông, toi có lý do tin rầ ng con củ â cấ c người…..

Người Mệ :

Xin lõ i , Toi sễ ngừng…cậ u tâ….oooohhhhh!!

(Địa điểm: Trong lớp học)
Đậ o diễ n:

Hoạt Động!

Dejah:

Toi xin lõ i Co Rêd, toi đẫ khong nên lấ y điệ n thoậ i râ. Em hy vọ ng có thể có lậ i điệ n thoậ i củ â êm vầ o
cuó i ngầ y.

Cô Red:

Toi vui lầ êm có sự hiể u biế t, vâng, êm có thể có lậ i điệ n thoậ i vầ o cuó i ngầ y. Cẩ m ơn.

Họ c sinh 1:

Tuyệ t, Dêjâh……..

Đậ o diễ n:

Giữ câo

Họ c sinh 1:

……được

Đậ o diễ n:

Hơi nhânh đấ y.

Dejah:

Co tâ như, Á I CHÀ CHÉ T!

Tấ t cẩ :

(Cười)

Đậ o diễ n:

Bậ n đâng ở vị trí tó t!
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Dejah:

Toi xin lõ i Co Rêd, toi đẫ khong nên lấ y điệ n thoậ i râ. Em hy vọ ng có thể có lậ i điệ n thoậ i củ â êm vầ o
cuó i ngầ y.

Cô Red:

Toi vui lầ êm có sự hiể u biế t. Cho nên cẩ m ơn, vâng, êm có thể có lậ i điệ n thoậ i vầ o cuó i ngầ y.

Dejah:

Cẩ m ơn.

Họ c sinh 1:

Hây quấ , Dêjâh, cậ u lầ m thậ t tó t vầ hây

Họ c sinh 2:

Vâng, hây thậ t.

Dejah:

Cấ c bậ n nó i về gì? Anh lầ âi? (Cười)

Đậ o diễ n:

Được, lò ng tử tế bậ n mới có ở đâu rò i?

Dejah:

Toi xin lõ i. (Cười)

Giọ ng phíâ sâu mấ y quây:
Dejah:

Vâng, toi lầ m thế khi toi cười. Xin lõ i.

Giọ ng phíâ sâu mấ y quây:
Tấ t cẩ :

Bậ n mới ngấ y phẩ i khong?

(Lầ m tiế ng ngấ y như lầ củ â con hêo)

(Cười)

Đậ o diễ n: Được rò i, hẫ y chuẩ n bị?
(Địa điểm: ngoài sân uống trà)
Họ c sinh 2:

Nế u bậ n gây chuyệ n ngoầ i trường họ c, bậ n vẫ n bị trụ c xuấ t.

Họ c sinh 1:
đâu.

Đú ng, nên thấ y chưâ. Đừng có quấ lo lấ ng về người con trâi nầ y. Chú ng toi sễ khong đấ nh với bậ n

Họ c sinh 2:

Khong có người con trâi nầ o đấ ng để gây chuyệ n như thế nầ y. Nế u bậ n muó n kiế m chuyệ n đấ nh
nhâu, hẫ y đi tới chõ khấ c vầ hẫ y để chú ng toi yên. Chú ng tâ đi thoi.

Họ c sinh 1:

Vâng, gậ p sâu.

Liz:

Bậ n quên điệ n thoậ i củ â bậ n.

Đậ o diễ n:

Chú ng tâ hẫ y có gấ ng lậ i.

Tấ t cẩ :

(Cười)

Liz:

̀Toi có gấ ng. ̀Toi có gấ ng.
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(Địa điểm: trong bãi đậu xe)
Họ c sinh 1:

Á i chầ , chấ c Bâ đẫ để cây sú ng trường sân bấ n củ â ong tâ trong xe.

Họ c sinh 2:

Ô khong, chú ng tâ phẩ i lầ m gì đây?

Họ c sinh 1:

Chỉ, đừng kể cho bấ t kỳ người nầ o. Chú ng tâ hẫ y để cho nó quâ ngầ y. Được.

Họ c sinh 2:

Cậ u có chấ c khong?

Họ c sinh 1:

Đú ng, đừng kể cho bấ t kỳ người nầ o.

Họ c sinh 2:

Được.

(Cười khi họ đó ng nấ p sâu xê)
Đậ o diễ n:

Cấ t! Cấ c tình huó ng khó xử! Hẫ y lầ m lậ i! (Cười)

(Địa điểm: trong căn tin)
Họ c sinh 2:

Khong, trường họ c phẩ i bò i thường cho điề u nầ y. Điề u nầ y khong phẩ i lầ lõ i củ â toi.

Họ c sinh 1:

Toi xin lõ i, nhưng đú ng râ nhầ trường khong thể bò i thường cho điề u nầ y bởi vì trường khong phẩ i
chịu trấ ch nhiệ m do mọ i rủ i ro lầ củ â riêng cậ u khi đêm mấ y vi tính xấ ch tây đế n trường. Nhưng, to i
muó n nó i đó thậ t lầ quấ chừng thậ m tệ nhưng hẫ y nhìn về phương diệ n tích cực hơn. Dù ng nâchos
miễ n phí, phẩ i khong?

Họ c sinh 2:

Cấ i đó tởm thậ t.

Họ c sinh 1:

Thêm cho tôi.

Họ c sinh 2:

(Thở dầ i)

Co gấ i ở đầ ng sâu:

Ô kiầ ! Cấ c người...

Đậ o diễ n:

Cấ t, cấ t, cấ t.

Tấ t cẩ :

(Cười)

---Họ c sinh 2:

Cấ i đó tởm thậ t.

Họ c sinh 1:

Thêm cho tôi.

Cấ c co gấ i ở đầ ng sâu: Nachos!!!!
Đậ o diễ n:

Vầ cấ t! Việ c lầ m tó t, cấ c bậ n!
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Nguyên bản Phim Trung học Phổ thông về Quy tắc Ứng xử của PWCS
Họ c sinh 1:

Anh đẫ mâng mấ y vi tính xấ ch tây đế n trường mọ i rủ i ro ânh gấ nh lấ y. Nhưng hẫ y nhìn về phương
diệ n tích cực hơn. Dù ng nâchos miễ n phí, phẩ i khong?

Họ c sinh 2:

Cấ i đó tởm thậ t.

Họ c sinh 1:

Nầ y, thêm cho toi.

Co gấ i ở đầ ng sâu:

Nachos!!
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