
 Cân nhắc về Thầy Dạy Kèm? Quan Tâm 
về Thầy  

Dạy Kèm? 

 

  
 

“Considering a Tutor?” 
 

[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. 

 

 

Khi quí vị đã tìm ra một thầy 
mình muốn mướn để dạy kèm: 

- hãy thảo luận về việc trả tiền. 
- quyết định về lịch trình học. 
- đặt khoản thời gian học cho mỗi lần. 
- thiết lập ra một nơi để học. 
-  đề nghị rõ một số lần học, ví dụ như 

học cho đến khi có học bạ lần tới. 
Đến cuối thời gian này, quí vị cùng 
với thầy kèm và con mình nên thảo 
luận là có tiếp tục học thêm hay 
không.  

 

 
 

 
Mẹo Giúp Tìm 

Thầy Thích Hợp 
Cho Con 

Dạy kèm thường chỉ là một giao 
ước ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu 
quí vị chọn mướn thầy dạy kèm 
cho thời gian dài hơn, hãy nói 
chuyện thường xuyên với giáo 
viên lớp để biết sự tiến bộ của 
con mình qua việc học kèm.  



 

  

 

Cần suy xét gì khi mướn thầy 
dạy kèm? 

- Đoan chắc rằng thầy dạy kèm có đủ 
tiêu chuẩn. Mọi thầy kèm có đủ tiêu 
chuẩn ở BC đều phải có sự xác 
minh lý lịch về hình sự. Đây là một 
yếu tố rất quan trọng

 

 
Có nên mướn thầy dạy kèm 
không? 

Sự hỗ trợ thêm của một người cho 
một người có ích lợi đối với một số trẻ. 
Tuy nhiên, sự thành công của việc dạy 
kèm đòi hỏi phải có sự tham gia tích 
cực của trẻ. Nếu trẻ không bắt đầu làm 
việc tốt với thầy dạy kèm vào lần học 
thứ ba hoặc thứ tư thì thầy này có thể 
không thích hợp với trẻ.  

Làm sao kiếm thầy dạy kèm? 

- Hãy hỏi giáo viên của con mình xem 
việc dạy kèm sẽ có ích gì không cho 
trẻ. Nếu câu trả lời là ‘có’, nhờ họ có 
thể đề nghị dùm cho một người. Điều 
quan trọng cần biết là giáo viên 
không thể dạy kèm cho học sinh 
trong lớp của mình. 

- Hỏi các phụ huynh khác đã có thầy 
dạy kèm cho con.  

 khi kiếm thầy 
dạy kèm.      

- Yêu cầu thầy dạy kèm mình muốn 
mướn cung cấp các người làm 
chứng giới thiệu.  

- Liên lạc với các người làm chứng 
giới thiệu đó. Nếu hài lòng, sắp xếp 
với thầy dạy kèm để quí vị, thầy và 
con mình có thể gặp.  

- Nếu quí vị và con mình thấy thoải 
mái với thầy dạy kèm, nói tên giáo 
viên và trường học của trẻ để thầy 
kèm có thể liên lạc với giáo viên lớp 
để thảo luận về một chương trình 
hỗ trợ cho thích hợp.  

-Thảo luận về các giờ giấc mà quí vị, 
thầy kèm và con mình cùng rảnh để 
dạy kèm. Nếu thầy dạy tại nhà, bắt 
buộc phải có một phụ huynh ở nhà 
vào giờ đó. 

- Thảo luận về giá cả. Giá cả có thể 
thay đổi theo vùng. Học một mình 
và dạy tại nhà thường đắt hơn các 
loại sắp xếp khác.  

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. 

Nếu ở vùng Lower Mainland, 
quí vị có thể liên lạc với  
Teachers’ Tutoring Service qua 
số điện thoại 604-730-3410 
hoặc lên xem trang mạng 
http://www.tutor.bc.ca/about-
us.html 

Cân nhắc về Thầy Dạy Kèm? 

Một thầy dạy kèm tốt sẽ:  
 
- trao đổi ý kiến với giáo viên lớp 

của trẻ. 
 
- hỗ trợ và củng cố lại các điều học 
ở trường.  

 
- giúp phát triển các kỹ năng về 

Anh ngữ trong những giờ dạy 
kèm. 

 
- giúp trẻ tạo được kỹ năng mạnh 

mẽ về cách học và óc tổ chức.  
 
- KHÔNG BAO GIỜ làm bài tập về 

nhà dùm cho trẻ. 
 
- LUÔN LUÔN làm việc chung với 

trẻ để đảm bảo trẻ hiểu được các 
bài tập về nhà  và hỗ trợ chúng 
để hoàn tất các bài đó. 

 
- cho thêm các bài tập để củng cố 

các đề tài đã học ở lớp nếu 
không có bài tập về nhà làm.   

 

Đôi khi phụ huynh chọn mướn 
thầy dạy kèm có đủ tiêu chuẩn 
để giúp con mình thành công 
hơn ở trường. Nếu có suy nghĩ 
về việc mướn thầy kèm, những 
thông tin trong tập sách nhỏ 
này sẽ giúp ích cho quí vị. 

 


