CON TÔI ĐANG
BẮT ĐẦU ĐI HỌC
Hướng dẫn cho phụ huynh và người chăm sóc

“Vui chơi
là cách
nghiên cứu
cao nhất.”
— Albert Einstein

“Trẻ em phải
được dạy suy
nghĩ như thế
nào, chứ không
phải là suy nghĩ
những gì.”
— Margaret Mead

Vietnamese

‘My child is starting school – a guide for parents
and caregivers’: NAATI accredited translation

CON TÔI ĐANG BẮT ĐẦU ĐI HỌC
Chuyển tiếp đến trường Tình bạn
Vậy là con em của quý vị bắt đầu đi học, đây
là một dấu ấn đầy phấn khởi. Có thể các em
và gia đình cần có thời gian để thích nghi.
Sau đây là một số bí quyết để giúp cho sự khởi
đầu được tích cực:
• đưa ra một thông lệ dễ đoán và yên bình tại
nhà
• luôn sẵn sàng trò chuyện với con em mình
• đến trường mỗi sáng trước tiếng chuông
• bàn với con mình về phương tiện để các em
về nhà mỗi ngày
• giữ mối liên lạc với giáo viên.

Hiểu biết về trường của
con em mình
Mỗi nhà trường đều riêng biệt. Những điều
nên làm là:
• dự các buổi hướng dẫn chuyển tiếp, định
hướng hoặc thông tin của trường
• xem trang mạng của họ hoặc đăng ký nhận
tin thư (newsletters) dài hạn của trường
• theo dõi các trang truyền thông xã hội của
họ
• gặp Hiệu trưởng hoặc hỏi nhân viên tại văn
phòng trường để biết thông tin
• liên lạc các phụ huynh khác cũng có con em
học ở trường.

Đọc viết
Đọc viết là nền tảng then chốt cho việc học
hỏi. Nói chuyện và nhận biết thanh âm của
chữ sẽ tạo căn bản vững chắc cho việc tập đọc
thành công.
Đọc, đánh vần và vẽ, hát, lắng nghe và trò
chuyện với con mình mỗi ngày. Việc này giúp
tạo lập các kỹ năng đọc viết cần thiết để hiểu
thông tin và diễn đạt ý tưởng.
Nếu tiếng Anh không phải là bản ngữ của quý
vị, hãy tiếp tục dùng ngôn ngữ chính của quý
vị cùng với tiếng Anh để khuyến khích kỹ năng
đa ngôn ngữ và duy trì bản sắc văn hóa.

Toán số
Toán số có mặt ở quanh ta và được dùng trong
suốt cuộc đời. Trẻ em dùng toán số khi đo
lường các thành phần, đếm các bậc thang khi
các em leo trèo, đếm lựa các hột nút hoặc so
hợp các đôi tất.
Khi trẻ em chơi xếp hình khối và các hộp đựng
các em ‘tính toán’ về kích cỡ, hình dáng và
khoảng cách.
Hãy thảo luận về các vị trí như: phía sau, bên
cạnh và phía trên, và hỏi ‘bao nhiêu?’ ‘phía nào’
hoặc ‘đủ chưa?’’

Kết bạn có thể là điều thử thách đối với các
em. Quý vị có thể giúp bằng cách gợi ý các em
suy nghĩ về các trò chơi, chơi ở đâu và làm sao
để bao gồm những em khác.
Con em của quý vị sẽ phát triển các kỹ năng
này bằng cách nhìn theo quý vị – cách thức
quý vị bắt chuyện, giải quyết vấn đề và chấp
nhận quan điểm của người khác.
Việc khích lệ chơi đùa giúp cung ứng cơ hội để
con quý vị ‘đọc’ các khuôn mặt và ngôn ngữ
qua điệu bộ, giúp phát triển kỹ năng xã giao
của các em.

Quản chế các cảm xúc
Việc bắt đầu đến trường có thể đem lại nhiều
loại cảm xúc nơi các em, và có thể mất thời
gian để hiểu biết cách quản chế các cảm xúc
này. Hãy hỗ trợ bằng cách lắng nghe, thừa
nhận và chấp nhận cảm nghĩ của các em.
Giúp con em của mình để xếp loại các cảm
nghĩ này và để tìm cách thức quản chế thích
ứng nếu cần. Con em của quý vị sẽ học hỏi
cách quản chế cảm xúc bằng cách nhìn theo
những người quanh các em.

Hành vi học tập tốt
1. Khám phá các sở thích
Con em của quý vị học hỏi khi các em ưa
thích, đặt câu hỏi và khám phá các cơ may.
Điều này giúp em trở nên sáng tạo và tham
gia.
2. Giải quyết vấn đề
Khuyến khích con mình kiên trì trong các sinh
hoạt, ngay cả khi gặp khó khăn. Quý vị có thể
giúp các em tìm cách thức riêng của em để giải
quyết vấn đề.
3. Công nhận các nỗ lực
Hãy công nhận nỗ lực của con em quý vị khi
thấy các em cố gắng, bất kể kết quả như thế
nào.

Tạo lập sự phối hợp vận
động
Các kỹ năng thể chất giúp các em chơi đùa và
học hỏi tại trường. Các cử động lớn gọi là kỹ
năng ‘vận động thô’ được dùng trong việc leo
trèo, quăng ném hoặc chụp banh. Các kỹ năng
này tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển
kỹ năng ‘vận động tinh tế’ trong tương lai.
Các kỹ năng vận động tinh tế được cần đến
cho những việc như vẽ, dùng kéo và mở hộp
thức ăn trưa. Khi ở nhà, chơi đùa với các đồ
chơi xây cất, dùng kẹp gắp và kẹp phơi, hoặc
làm vườn, có thể giúp làm vững mạnh kỹ năng
vận động tinh tế của các em và cải tiến sự phối
hợp vận động.

Gia đình
Cha mẹ là người thầy đầu tiên và đáng kể nhất
của con cái. Việc quý vị tích cực tham gia vào
sự học tập của con em sẽ giúp các em thành
công ở trường.
Cho các em nhiều cơ hội chơi đùa, ca hát và
chia sẻ các câu chuyện, hợp tác với giáo viên
của con em mình và làm gương cho các em về
sự ưa thích học hỏi.
Ngay cả một lượng chút đỉnh cũng có thể tạo
sự khác biệt lớn.

Hãy chăm nom chính mình
Việc chăm nom cho chính mình sẽ giúp quý vị
trong việc chăm sóc cho con em mình. Khi các
em bắt đầu đi học, quý vị có thể cảm thấy lo
lắng, buồn, vui hoặc ngay cả nhẹ nhõm. Quý
vị cũng có thể hồi tưởng các hồi ức khi xưa lúc
mình đến trường.
Điều quan trọng là nhận biết các cảm tưởng này
và nhận ra ảnh hưởng của chúng. Chia sẻ các
cảm tưởng này với bạn bè tin cậy và tạo dựng
mối liên lạc tốt đẹp với giáo viên của con mình.

MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN

Các kỹ năng tự giúp

Quý vị có thể yêu cầu dịch vụ thông dịch viên miễn
phí tại trường của con em mình.

Tinh thần tự lập của các em sẽ được phát triển
ở trường. Quý vị có thể giúp tạo lập sự tự lập
cho các em bằng cách giao cho các em những
việc nhỏ nhặt, dễ đạt được chẳng hạn như:

Để tìm hiểu thêm về việc các em chuyển tiếp
vào trường, hãy viếng trang mạng của chúng tôi:
transitiontoschool.net

•
•
•
•

xếp quần áo
thay quần áo
đóng mở hộp đựng thức ăn trưa
cất dọn các món đồ.

Hãy giúp các em nếu thấy công việc trở nên
khó khăn, và đảm chắc các em biết rằng các
em có thể hỏi giáo viên hoặc bạn học để nhờ
giúp đỡ.
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