
Những  gì  khác  tôi  có  thể  làm  để  giúp  
con  tôi  thành  công  ở  trường? 

   



Tiếp  tục  phát  triển  và  sử  dụng  Ngôn  ngữ  đầu  
tiên/tại  nhà của  bạn 

• Giáo  viên  muốn  khuyến  khích  bạn  và  gia  đình  của  bạn  để  tiếp  tục  sử  dụng  ngôn  ngữ  đầu  
tiên  của  bạn  ở  nhà.  Nếu  học  sinh  đọc  tốt  và  viết  tốt trong  ngôn  ngữ  đầu  tiên  của  họ,  những  
kỹ  năng  này  sẽ  chuyển  sang cho  đọc  và  viết  bằng  tiếng  Anh. 
 

• Khi  học  sinh  có  một  kiến  thức  vững  chắc của  ngôn  ngữ  đầu  tiên,  sẽ  đảm  bảo  truyền  đạt 
thông  tin  và  kết  nối  với  cha  mẹ  của  họ  trong những  năm  sau  tuổi  vị thành  niên  của  họ,  đặc  
biệt  là  khi  họ  muốn  có  sự đối  thoại  sâu  sắc về  những  vấn  đề có  ý  nghĩa sâu hơn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Tham  gia  vào  việc  học  của  con  em  
bạn  ở  trường 

 

   

      



   

9 hãy  quan  tâm  đến  những  gì  con  bạn  đang  học.làm  cho  con  của  
bạn  hiểu rõ học vấn là  quan  trọng  và  có  giá  trị. 
 

9 thăm  lớp  học  /  trường  học.  Phụ  huynh  được  khuyến  khích  nói  
chuyện  với  giáo  sư, giáo sư tư  vấn  hay  ban giám hiệu.  Ghi  nhớ:  
Liên Lạc  Viên Đa Văn  Hóa  có  thể  giúp  bạn  hiểu  hệ  thống  trường  
học. 
 

9 đi  với  con  em  để  dự các sinh hoạt hoặc  các  chương trình tại  
trường.  Làm thiện nguyện  tại  trường  học 
 

9 tham  dự  các  buổi  họp  phụ  huynh  /  giáo  sư 
 

9 tham  dự  các  các  cuộc  họp  Ủy  Ban  Cố  Vấn  phụ  huynh  (PAC).  Mỗi  
trường  có  một  hiệp  hội  phụ  huynh-giáo  viên  để hợp  tác  hoạt  
động  với nhau nhằm hỗ  trợ  con em và sự học  tập  trong  các  
trường  công lập.  Thành  viên  của  PAC  hoan  nghênh phụ huynh ELL 
và  sẽ  cung  cấp  thông  dịch  viên  nếu  có  yêu  cầu. 
 

9 khuyến  khích  con em tham dự  sinh hoạt   sau giờ học  của  nhà  
trường 

 



9Nên  biết  rằng  môn  Thể  Dục  (PE)  và  
môn  Mỹ  Thuật  rất  có  giá  trị  trong  nền  
giáo  dục  tại  Canada  và  cần  thiết  để  tốt  
nghiệp.    Tất  cả  học  sinh  phải  học  môn    
PE  cho  đến  cuối  năm  Lớp  10.    Những  
phản  ứng  tích  cực  đối  với  các  môn  
học  này  của  bạn  sẽ  ảnh  hưởng  đến  sự  
tham  gia  và  kết  quả  học  của  con  bạn  
trong  lớp. 

 

   



         
 

Ở  Nhà 
9Có  một  nơi  yên  tĩnh  trong  nhà  để  con  bạn  có  thể  làm  bài  ở  nhà   
 
9Giúp  con  bạn  thiết  lập  một  lịch  trình  cân  bằng  để  học  ở nhà và sinh 
hoạt  giải  trí  thường  xuyên.  Nói  chung,  30-40  phút  bài  tập  ở  nhà  mỗi  
môn mỗi  buổi  tối  là  đủ.  Điều  này  có  thể  thay  đổi  tùy  thuộc  vào  bài  tập 
và tuỳ  theo  học  sinh ấy  có đang  ôn bài cho  một  kỳ  thi  hay  không. 
  ● Hãy  hỏi  con  của  bạn  về  bài  tập  ở  nhà  hoặc trong lớp  học   
  ●   Hãy  hỏi  con  của  bạn  tóm  tắt  một  ý  tưởng  cụ  thể  hoặc  một  chương  
trong  một  cuốn  sách 
  ●   Cho  phép  con  của  bạn  học  tập với  các  bạn  cùng  lớp  ngoài  giờ học  
để  thảo  luận  về  bài  tập  ở  nhà  và  hoàn  thành  những  bài  làm  của  giáo  
viên cho.  Thường  thì  các  bài  tập  liên  quan  đến  các  dự  án làm theo 
nhóm 
 

 

   



Ti Vi và Máy Vi Tính 
 9giới  hạn  xem  ti  vi  vàchơi  game  trên  

computer 
9  cho  phép  xem  vài  chương  trình  TV  
bằng  tiếng  Anh  và  bằng  ngôn  ngữ  của  
bạn   
 

 

   



Hỗ  trợ  con em  của  bạn 
 

 9 Tối  đa  hóa  cơ  hội  cho  con  của  bạn  đạt  được  thành  công  
trong xã  hội.  Khuyến  khích  con  bạn  ghi  danh  vào các  hoạt  
động  trong  cộng  đồng  và  các khóa/chương trình sau  giờ  
học  ở  những  nơi  mà tiếng  Anh  được  sử  dụng.  Có  thể  
tham gia các  đội  thể  thao,  làm thiện nguyện,  câu  lạc  bộ  
hoặc  các  nhóm  dịch  vụ,  vv  ...  Có  rất  nhiều  ích  lợi  khi  con  
em  sinh  hoạt với  các  học  sinh  khác  và  sử  dụng  nhiều  dịch  
vụ  khác  nhau  của  trường  và  cộng  đồng. 

 

   



       
 

9Đảm  bảo  rằng  luôn luôn có một  người  lớn  có  
trách  nhiệm  sống  trong  nhà.  Luật pháp của  
Canada  đòi  hỏi  sự hỗ  trợ  này.  Nền  giáo  dục  công  
lập do chính phủ tài trợ đòi  hỏi  học  sinh  và 
cha/mẹ  phải thường  trú    tại BC 
 

 
 

9Giáo viên nhận thấy  rằng  học  sinh  mà có  cha  mẹ  
sống ở  nhà  để    hướng  dẫn  và  khuyến  khích  học 
sinh hàng ngày thì việc học tập của học sinh tiến  
bộ  rất nhanh. Ngoài ra, hãy đảm  bảo  rằng  con  
bạn  có  giấc  ngủ  và dinh  dưỡng  đầy đủ. 
 
 

   



Thư  Viện 
√  đến  viếng  thư  viện  công  cộng  với  con  của  bạn 
√ mượn  sách  tiếng  Anh  và  sách  song  ngữ về  đọc 
√  đọc  sách  điện  tử  trực  tuyến (e-books) 
 

      
 

   



 
 

Khuyến  khích  con  bạn 
 
 

9 Khuyến  khích  con  bạn  phấn  đấu  hướng  tới  những mục  
tiêu thực  tiển.  Cha  mẹ  không  nên gây  áp  lực  quá  nhiều  
cho con em mình hoặc so sánh con mình với  bạn  bè của 
chúng. 

9 Con  bạn  có  thể  học hành chăm  chỉ  nhưng  có  lẽ em cần  
nhiều  thời  gian  hơn  để  trao dồi thêm tiếng  Anh  cần  
thiết  để  đạt  được  điểm  tốt  hơn.  Hãy  kiên  nhẫn. 

9 Liên  hệ  với  giáo  sư của  con bạn hoặc  Giáo sư tư  vấn  nếu  
bạn  có những lo lắng hay quan tâm. 

 

   


