
 

 

Lớp Hỗ Trợ 
ESL/ELL 
Tại Sao? 

 

“Giáo viên môn Kiến Thức Xã 
Hội giảng cho chúng tôi hiểu 
được các diễn tiến trong bài, 
do đó, dễ tìm ý tưởng nào 
quan trọng nhất.” 

Johnny, 15 Tuổi 

Giáo Viên ESL/ELL Có Thể 
Giúp Như Thế Nào 

Luôn luôn viết bài làm ở nhà 
trên bảng để tôi có thể chép lại 
vào sổ hoạch định. 

Dùng nhiều sách có hình ảnh, 
không phải chỉ là sách lý thuyết, 
để giúp tôi hiểu. 

Họ giúp tôi trình bày những gì 
tôi đã biết dù tôi gặp khó khăn 
khi nói bằng tiếng Anh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

“ESL Support Class - Why?” 
 

[Vietnamese] 
 

Đây là một trong loạt tài liệu do 
Chương Trình Hỗ Trợ Định Cư trong 
Trường của Sở Giáo Dục Vancouver 
tài trợ và do một nhóm giáo chức ESL 
cùng các Liên Lạc Viên Đa Văn Hóa 

của Trường hợp tác thực hiện. 
  
  
 

    
Dự án này do Chính Phủ Liên Bang Canada và 

Tỉnh Bang British Columbia đồng tài trợ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi thích lớp hỗ 
trợ ESL/ELL vì các 
giáo viên giúp tôi 
học tất cả mọi thứ 
bằng tiếng Anh! 



Giáo Viên ESL/ELL giúp tôi 
theo nhiều cách 

Nói chậm hơn và rõ ràng hơn. 

Đôi khi họ cho tôi sử dụng tiếng 
mẹ đẻ nói chuyện với bạn học 
cùng lớp để xin thêm ý kiến khi 
tôi thật sự ”bị kẹt”. Tôi thích 
điều này vì nó giúp cho tôi cảm 
thấy là tôi thực sự CÓ kiến 
thức. 

Nêu các thí dụ và hình ảnh để 
giúp tôi hiểu. 

Giảng dạy cách dùng tiếng 
Anh. 

Dạy tôi ngữ vựng mới mỗi 
ngày. 

Dạy tôi cách thu thập tối đa các 
dữ kiện từ sách giáo khoa. 

Thường có bài mẫu về một dự 
án hoặc bài làm ‘hay’. 

Cho tôi thì giờ suy nghĩ trước 
khi trả lời câu hỏi trong lớp. 

Dạy tôi phương pháp ghi chép 
và học tập. 

Lắng nghe và cố hiểu tôi để 
giúp tôi diễn đạt ý tưởng bằng 
tiếng Anh chính xác hơn. 

Giúp chúng tôi nghỉ ngơi thoải 
mái bằng cách vui chơi và thực 
tập những trò chơi đã học vì 
biết rằng học ngôn ngữ mới là 
một việc khó. 

Viết lên bảng trong khi giảng để 
tôi có thể hiểu rõ hơn cũng như 
nhớ các ý tưởng và ngữ vựng 
mới. 

Cho điểm về ý tưởng nhiều hơn 
là về văn phạm và chính tả. 

Kiểm tra lại để biết chắc là tôi 
hiểu dù tôi không dám hỏi. 

  

Học Anh Ngữ là một 
việc thật khó! 

“Đọc truyện, thơ và tiểu 
thuyết, và học mônToán, 
Khoa Học, và Kiến Thức Xã 
Học bằng tiếng Anh mất 
nhiều thời gian và em cố 
gắng hết sức để học càng 
nhanh càng tốt.” 

Jin, 11 tuổi 

Giáo Dục BC: phát huy khả năng giao tiếp, cảm xúc, trí tuệ, nghệ thuật, thể chất, cùng với trách nhiệm đối với xã hội. 

Lớp ESL/ELL Giúp Tôi Học!  


