
Tôi có thể làm gì để giúp con tôi được 
thành công ở trường? 



Tiếp tục phát triển và sử dụng ngôn ngữ 
Đầu tiên/Ở nhà  
Chúng tôi muốn khuyến khích bạn và gia đình tiếp tục dùng ngôn 
ngữ của mình ở nhà.  Nếu học sinh đọc giỏi và viết giỏi bằng ngôn 
ngữ đầu tiên, thì những kỹ năng này tự chuyển sang cho việc đọc và 
viết bằng Tiếng Anh.   

 

 

  
 

Đọc bằng ngôn ngữ đầu tiên ở nhà                      Học Tiếng Anh ở trường               



Tham gia vào việc học của con 
em mình ở trường 
 



 
!  Cùng con tham dự những sinh hoạt và 

những chương trình của trường 
 
!  Tham dự các buổi tụ họp học sinh của 

trường  
!  Khuyến khích các chương trình sau giờ học 
 
!  Vào Hội Đồng Cố Vấn Phụ Huynh (PAC) 
 
!  Dự các buổi họp Phụ huynh-giáo viên 
 
!  Đến thăm lớp học/trường học 
 
!  Làm thiện nguyện ở trường 
 
!  Đọc/bảo con đọc cho nghe về lịch trình, tờ 

thông tin, đơn, thông báo……. 
 
!  Chú ý đến những gì con em mình học ở 

trường 



! Đặt câu hỏi 

• Hỏi con em về bài làm ở nhà hoặc bài làm ở lớp  

• Hỏi con em đúc kết một ý kiến cụ thể hoặc một 
chương trong cuốn sách đang đọc   

   
 

# Điều này có thể thực hiện bằng ngôn 
ngữ ở nhà 



!  Cho phép con em điện thoại bạn cùng lớp để bàn 
về bài làm ở nhà  

  
!  Thường thì bài tập là các đề án cho cả nhóm   

!  Cho con mời những bạn nói tiếng Anh về nhà chơi 
hoặc làm bài 



Hỗ Trợ Con của Bạn 



Đi Thư Viện 
 
!  Cùng đi với con đến thư viện 
 
! Mượn sách tiếng Anh và sách song ngữ 

!  Tham gia chương trình dành cho gia đình          
do thư viện tổ chức  

!  Cùng nhau đọc truyện trên mạng 
 
   
 



TumbleBook Library 
!  Read e-books 
 

 



Tumblebook Library 

Vancouver Public Library 
http://www.vpl.ca/electronic_databases/cat/C88 
 



http://www.vpl.ca/extDB/login.remoteDB?
TumbleBookLibrary 





Tumblebooks trên Telus tv đài số 88 



     Chọn Sách Phù Hợp Với Tuổi  

! Đọc các sách đúng trình độ  
         (Qui tắc 5 ngón tay) 

 

 

 

 

 



Khuyến khích con em đọc sách hàng ngày 
  

!  Cùng nhau đọc sách                                                   

    (cũng nên đọc sách bằng ngôn ngữ đầu tiên) 

 

!  Đọc nhiều tài liệu khác nhau  

   (sách, tạp chí, nhật báo, tiểu thuyết đồ họa) 

 

!  Thường xuyên có một chổ và thời gian yên tịnh để đọc 

   (không bị chia trí, không âm nhạc, tắt TV)   



Ở Nhà 

!  Có một chổ yên tịnh trong nhà để con em làm bài      

     

!  Thiết lập “giờ làm bài” ở nhà hàng ngày  

!  Có giờ “đi ngủ” thích hợp hàng ngày  

 



! Giới hạn xem TV và chơi game 
trên máy vi tính 

! Cho phép xem Tiếng Anh và Tiếng 
nói của mình 

!  Trẻ em nên xem 1 chương trình tiếng Anh  
Vài lần một tuần 

!  Để trẻ tóm tắt /thảo luận chương trình 
mà em đã xem 

   (cho biết em thích gì trong chương trình 
đó) 

 
#  Không nên để TV hoặc máy vi tính trong phòng ngủ của học sinh 

T.V. và Máy Vi tính 



Trong Cộng Đồng  

!  Tham gia các sinh hoạt tại trung tâm cộng đồng bằng Tiếng Anh    

    (nghe & nói) (nấu ăn, trượt băng , trại hè. Thủ công  v.v…)    

    

!  Tham gia sinh hoạt nhóm (hướng đạo, Nữ hướng đạo, trại hè,        

    bóng đá ...) 



Sinh hoạt với con em mình 



!  Cùng nhau chơi đùa  

     (board games, bài, bóng rỗ, đi xe đạp, bơi lội,    

      video/computer games etc…) 

 

!  Cùng đi tham quan các nơi con trẻ có thể đọc, nghe và   

    nói Tiếng Anh 

     (Science World, Aquarium, Space Museum, Community  

       family festivals/programs, Art Gallery etc…) 



! Cùng nhau học hỏi 

•  Cùng nhau đọc, bảo con đọc cho mình nghe      

    một cuốn sách bằng tiếng Anh 

 

•  Tập nói tiếng Anh với nhau 



Khuyến khích con em mình 



Khen ngợi con trẻ 
 

Giúp con trẻ cảm giác tốt về việc học và làm cho 
con trẻ cảm giác tốt về bản thân  

 

Ăn mừng những thành công của con trẻ 
 

Nhận biết những cố gắng của contrẻ 



Thể hiện sự nhiệt tình 

Cho trẻ thấy việc học rất hứng thú         and 

Và vui 

 

Động viên con trẻ học tốt ở trường 

 

Giúp con nhận thấy bài làm không phải là một 
việc nhàm chán 

  
 



Làm Gương 
Đọc nhiều tài liệu khác nhau 

• sách, báo, tạp chí 

 

Học Tiếng Anh 

• đi học các lớp Tiếng Anh 

• tập nói Tiếng Anh với nhau 
 

Theo đuổi một sở thích 
• chia sẻ sở thích của mình với con trẻ 
• khuyến khích con trẻ có sở thích riêng 



Kiên nhẫn  

Xin nhớ rằng học một ngôn ngữ mới cần THỜI GIAN 
 



7 YEARS 

Xin Nhớ 
!  Có thể cần 2 năm thời gian để học ngôn ngữ giao tiếp hàng 

ngày 

     

!  Có thể cần nhiều năm để trở nên thông thạo trong học vấn  

    cho một ngôn ngữ khác  

  

!  Có thể cần đến bảy năm để học ngôn ngữ của sách giáo 
khoa  

     


