
Đi học Trường Tiểu Học 
tại British Columbia  

	




Trường Tiểu Học tại BC 
giống hoặc khác với các hệ 

thống giáo dục khác như 
thế nào? 



Tiểu học - Cấp I 
K, 1, 2, 3, 4, 5 ,6 

  Trung học  
8, 9 , 10, 11, 12 

Tiểu học 
K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Trung học – Cấp II 
7, 8, 9 

Trung học – Cấp III 
10, 11, 12 

Ø  Nhiều nơi tại BC 

Ø  Nước ngoài và vài nơi tại BC 

Hệ thống Giáo dục 



Trường học nào tốt nhất cho 
con tôi ?

Ø Trường học trong khu vực nhà  

Ø Các em đi học cùng trường 



      Năm sanh Xếp lớp
 2014    Mẫu giáo 
 2013    Lớp 1 
 2012    Lớp 2 
 2011    Lớp 3 
 2010    Lớp 4 
 2009    Lớp 5 
 2008    Lớp 6 
 2007    Lớp 7 

Thông thường học sinh được xếp lớp 
dựa theo tuổi 

Niên khóa 2019-2020: 



Khi nào thì con tôi được lên lớp? 

Ø Trẻ em được chuyển lớp dựa vào tuổi, không dựa vào 
khả năng 

 
Ø Những trẻ em cần thời gian để học giáo trình vẫn được 

chuyển lên lớp với những trẻ em khác cùng lứa tuổi       
     
Ø Các giáo viên được huấn luyện để hỗ trợ việc học cho 

riêng từng em học sinh  

Ø Các giáo viên Resource (phụ giảng) cũng cung cấp thêm 
sự hỗ trợ cho các học sinh 

     
 



Học tập tại trường học ở BC khác/
giống như thế nào so với trường học ở 
các quốc gia khác? 
 Ø Có nhiều cách học khác nhau: 

 

§ Học một mình 

§ Học theo nhóm hoặc đôi trong lớp 

§ Bài tập cần hoàn tất ngoài giờ học – làm một mình hoặc với học sinh khác 

§ Học theo chủ đề/ Đi tham quan 

§ Bài Viết 
§ Bài nói 

§ Bài thực tập bằng tay 

§ Chơi – chơi một mình hoặc chơi trong nhóm 



Mẫu Giáo 
 

Ø  Chương trình học trọn ngày 

Ø  Tập trung vào việc học qua sự chơi đùa 

•  Khuyến khích tính thám hiểm, khám phá và hiếu kỳ 

•  Dạy kỹ năng giải quyết khó khăn, kỹ năng giao tiếp 

Ø  Việc học tập trung vào kỹ năng giao tiếp và những kiến thức 
căn bản 



 

Ø  Học tập theo chủ đề dùng nhiều tài liệu khác nhau [ không chỉ dùng 
sách giáo khoa] 

Ø  Xây dựng ngôn ngữ nói và từ vựng [30-60%] 

Ø  Học sinh thường chỉ có một ‘giáo viên chủ nhiệm’ 

Ø  Tập trung vào phát triển cá nhân trong năm lãnh vực:  

      - trí tuệ 

          - thể chất 

             - giao tiếp 

               - nghệ thuật  

                  - cảm xúc 

Lớp 1-3 (Sơ cấp) 



Lớp 4-7 (Trung cấp) 
Ø  Học sinh thường có hơn một giáo viên 

Ø  Bắt đầu dùng sách giáo khoa nhưng không chỉ có sách giáo khoa  

Ø  Chú trọng chính vào khả năng đọc và viết 

Ø  Ngôn ngữ nói và học theo nhóm vẫn còn rất quan trọng 

Ø  Học sinh được yêu cầu có trách nhiệm cho việc học và đạo đức  

của bản thân 



Tại sao có những em học sinh học ở lớp có 
hai trình độ và những em khác thì không? 

Ø  Tại Vancouver có quy định về số học sinh trong lớp, không giống 
như nhiều trường học ở nước ngoài 

Ø  Khi không đủ số học sinh cho một lớp học, học sinh của hai lớp có 
thể kết hợp lại để giảm chi phí cho học khu (việc này thường chỉ 
xảy ra ở các trường tiểu học) 

Ø  Có những chương trình được thiết lập để dạy học sinh ở nhiều lứa 
tuổi với các mục tiêu giáo dục khác nhau 

Ø  Một lớp kết hợp hay lớp riêng được thực hiện cho học sinh của hai 
lớp, với một giáo viên dạy cả hai giáo trình 

Ø  Học sinh học các lớp kết hợp không bị giữ lại vì kết quả học được 
soạn thảo phù hợp với trình độ cho mọi học sinh  



Xin Lưu ý 

Ø  Tất cả các lớp (lớp đơn và lớp kết hợp) có nhiều học sinh với 
sự phát triển, khả năng và kỹ năng khác nhau  

 
•  Giáo viên nhận biết và đáp ứng những nhu cầu, sở thích 

và kỹ năng của từng học sinh (phân biệt cách dạy và 
cách học) 



Lớp học Kết hợp có những Lợi ích gì ? 

Ø  Học sinh đạt được kỹ năng lãnh đạo và dìu dắt đồng 
thời phát triển sự tự tin cho bản thân (lãnh tụ/làm 
gương) 

Ø  Khuyến khích tình bạn xuyên các lớp học và nâng cao tư 
cách giao tiếp 

Ø  Khuyến khích và phát huy một tinh thần trách nhiệm và 
    thái độ lạc quan 

Ø  Tạo cơ hội học hỏi kinh nghiệm rộng lớn hơn 



                    Bài làm ở nhà 
Con tôi sẽ có bài làm ở nhà không? 
Mục đích của bài làm ở nhà là gì?   
Sẽ có bao nhiêu bài làm?  

Ø Bài làm ở nhà có nhiều mục tiêu bao gồm: 

• Chuẩn bị cho sự học hỏi mới cho ngày hôm sau 

• thực tập và cũng cố sự hiểu biết về những điều 
đã học 

• nâng cao sự thông thạo(đọc và viết) 
• nâng  cao sự hiểu biết về từ vựng 

• thực tập tự làm việc một mình và với nhóm 



Ø Vài thí dụ về bài làm ở nhà như: 
• hoàn tất bài tập của lớp 
• đọc thầm hoặc đọc lớn 
• xem một chương trình đặt trưng trên TV hoặc 

tìm kiếm tài liệu trên mạng để biết thêm chi tiết 
cho một chủ đề đang học 

• tập viết văn 
• Làm việc chung với bạn cùng lớp cho một đề án 
• thu thập thông tin từ các nguồn tin khác nhau 

như thư viện, và trên mạng 

 
 
 
 

Bài Làm Ở nhà 



Ø Bộ Giáo Dục thiết lập quy định bao nhiêu bài làm ở nhà cho   

   học sinh mỗi ngày 

 

Ø Những quy định này liên hệ đến tuổi tác của trẻ 

Bài Làm Ở Nhà 



Con tôi sẽ nhận được sự trợ giúp 
cho Tiếng Anh của cô/cậu ta không?  

Ø   TẤT CẢ học sinh đều ghi danh vào trình độ lớp dựa theo lớp/tuổi 

Ø   Nếu cần sự hỗ trợ Tiếng Anh, sẽ được giúp như: 

•  được dạy kèm trong nhóm nhỏ [ngoài lớp học] 

•  được hỗ trợ trong lớp 

•  những cách khác tùy thuộc vào nhu cầu của học sinh và nhà 
trường 

Ø   Số lượng hỗ trợ được cung cấp khác nhau và tùy thuộc vào  

     nhu cầu của từng em học sinh 

Ø   Giáo viên ELL resource  và giáo viên dạy lớp sẽ làm việc với 

Nhau để thiết lập một chương trình thích hợp con bạn  

 

 



Con tôi cần sự hỗ trợ ELL bao lâu? 
Ø  Có khi cần 2 năm để học Tiếng Anh giao tiếp căn bản 

Ø  Có khi cần nhiều năm để thông thạo ngôn từ học vấn trong 

một ngôn ngữ khác   

Ø  Có khi cần đến bảy năm để học ngôn ngữ của sách giáo khoa  

                                                            7 năm 

                                                         

 

 
 













Làm sao giáo viên quyết định việc học của con tôi 
tốt như thế nào?   
Con tôi sẽ được hạng điểm bằng mẫu tự không?   
Điểm bằng mẫu tự được đánh giá thế nào? 

Ø  Học sinh nhận học bạ - 3 lần cho mỗi năm học 
 
Ø  Không phải học sinh Tiểu học đều nhận được điểm mẫu tự   

Ø  Học sinh lớp Mẫu giáo đến Lớp 3 không nhận được điểm mẫu tự 

Ø  Học sinh từ Lớp 4-7 sẽ nhận được điểm mẫu tự. 

Ø  Có những học sinh sẽ không nhận được điểm mẫu tự 
•  Học sinh Tiếng Anh còn yếu  
•  Học sinh có nhu cầu học đặc biệt      

                 
 
 
 



Điểm mẫu tự được đánh giá dựa vào nhiều lãnh vực học 
khác nhau của học sinh: 

 
Ø  Sự tham gia trong lớp học 

Ø  Bài tập và các đề án hàng ngày của lớp 

Ø  Những bài kiểm 

Ø  Những bài thi 

Ø  Bài làm của học sinh 

Ø  Các đề án 

Ø  Bài làm ở nhà 

Ø  Bài làm theo nhóm 











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 
 



 
Ø  Cùng con tham dự những sinh hoạt và 

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

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

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

trường 



Ø 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   

   
 

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



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

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

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



Hỗ Trợ Con của Bạn 



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

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

Ø  Cùng nhau đọc truyện trên mạng 
 
   
 



TumbleBook Library 
Ø  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  

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

 

 

 

 

 



Khuyến khích con em đọc sách hàng ngày 
  

Ø  Cùng nhau đọc sách                                                   

    (cũng nên đọc sách bằng ngôn ngữ đầu tiên) 

 

Ø  Đọc nhiều tài liệu khác nhau  

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

 

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

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



Ở Nhà 

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

     

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

Ø  Có giờ “đi ngủ” thích hợp hàng ngày  

 



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

Ø Cho phép xem Tiếng Anh và Tiếng 
nói của mình 

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

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

   (cho biết em thích gì trong chương trình 
đó) 

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

T.V. và Máy Vi tính 



Trong Cộng Đồng  

Ø  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…)    

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

    bóng đá ...) 



Sinh hoạt với con em mình 



Ø  Cùng nhau chơi đùa  
     (board games, bài, bóng rỗ, đi xe đạp, bơi lội,    

      video/computer games etc…) 

 

Ø  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…) 



Ø 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 
Ø  Có thể cần 2 năm thời gian để học ngôn ngữ giao tiếp hàng 

ngày 

     

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

    cho một ngôn ngữ khác  

  

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

     



Online Resources: 

Tumblebooks:  Telus TV channel 88 
http://www.vpl.ca/electronic_databases/cat/C88   
You will need a Vancouver Public Library card to sign in. 

 

 

 



Starfall 
http://www.starfall.com/ 
 



Vancouver School Board: Webcat Library Catalogue 
http://webcat.vsb.bc.ca 
 

 
 
 

 
 

You will need to ask your school librarian for the: 
 
Username: 
Password: 
 



Learn English Kids 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 
 



Vocabulary Games 
http://www.vocabulary.co.il/ 
 


