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Ph̿n 1 

 

  
 

“Helping Your Child 
Acquire English 

Language Skills, Part 1” 
 

[Vietnamese] 
 

Ĉây là mӝt trong loҥt tài liӋu do 
Chѭѫng Trình Hӛ Trӧ Ĉӏnh Cѭ trong 
Trѭӡng cӫa Sӣ Giáo Dөc Vancouver 
tài trӧ và do mӝt nhóm giáo chӭc ESL 
cùng các Liên Lҥc Viên Ĉa Văn Hóa 

cӫa Trѭӡng hӧp tác thӵc hiӋn. 
  
��
 

ʳʳʳ  
Dӵ án này do Chính Phӫ Liên Bang Canada và 

TӍnh Bang British Columbia ÿӗng tài trӧ. 

 
 

“Các dͣch vͽ ESL/ELL có 
mͽc ÿích giúp hͥc sinh 
thành th̹o ti͗ng Anh, giúp 
phát tri͛n c̻ v͙ m͏t trí tu͟ 
và v͙ ph́˿ng di͟n cͿa mͱt 
công dân và giúp ÿ̹t ÿ́ͻc 
k͗t qu̻ hͥc tͅp theo dΉ 
ki͗n cͿa ch́˿ng trình gi̻ng 
d̹y cͿa t͡nh bang.”  

         Bͱ Giáo Dͽc BC 

 



 

 

 

 Giáo dөc BC: phát huy khҧ năng giao tiӃp, cҧm xúc, trí tuӋ, nghӋ thuұt, thӇ chҩt, cùng vӟi trách nhiӋm ÿӕi vӟi xã hӝi. 

S΅ dͽng v·ng vàng 
ti͗ng m͑ ÿ͓ s͕ giúp t̹o 
dΉng tͩt các kΏ năng v͙ 
Anh ng·. 

Tôi có thӇ làm gì?  
 
Quí vӏ có thӇ giúp bҵng cách: 

- hãy kiên nhүn. 

- thông cҧm rҵng viӋc hӑc mӝt 
ngôn ngӳ mӟi ÿòi hӓi thӡi gian 
và thӵc hành. 

- cho trҿ thҩy viӋc hӑc Anh ngӳ 
ÿӕi vӟi quí vӏ là quan trӑng. 

- bày tӓ sӵ quan tâm và nói 
chuyӋn vӟi trҿ vӅ nhӳng ÿiӅu 
các em ÿang hӑc và làm tҥi 
trѭӡng, ӣ các câu lҥc bӝ và 
trong nhӳng sinh hoҥt khác. 

- nói chuyӋn vӟi trҿ vӅ cҧm xúc 
cӫa các em ӣ trѭӡng. 

- nói cho trҿ yên lòng rҵng phҧi 
cҫn thӡi gian ÿӇ hӑc ÿѭӧc Anh 
ngӳ cho giӓi.  

 

- ngôn ngӳ giao tӃ (nói chuyӋn ÿӕi mһt 
hàng ngày) ÿѭӧc hӑc nhanh hѫn so 
vӟi ngôn ngӳ hàn lâm. 

- ngôn ngӳ hàn lâm (loҥi ngôn ngӳ 
trong sách giáo khoa) cҫn rҩt nhiӅu 
thӡi gian ÿӇ phát triӇn ÿҫy ÿӫ. Có thӇ 
mҩt ÿӃn cҧ 10 năm.  

- rҩt thông thѭӡng, mӝt giai ÿoҥn yên 
lһng xҧy ra khi hӑc mӝt ngôn ngӳ 
mӟi, tuy nhiên các hӑc sinh vүn tiӃp 
thu và nghiӅn ngүm thӭ ngôn ngӳ 
ÿang thӵc hành chung quanh các 
em. 

- hӑc sinh hӑc ngôn ngӳ mӟi rҩt 
nhanh lúc ban ÿҫu, sau ÿó ÿӃn mӝt 
mӭc ÿӝ sӵ tiӃn bӝ dѭӡng nhѭ chұm 
lҥi. Ĉây là ÿiӅu thông thѭӡng khi hӑc 
môt ngôn ngӳ mӟi. 

  

Nghiên cu cho th̽y các 
hͥc viên càng thΉc hành kΏ 
năng ti͗ng Anh cͿa mình 
càng nhi͙u, các em càng 
thông th̹o h˿n khi s΅ dͽng 
c̻ hai lo̹i ngôn ng·, giao 
t͗ và hàn lâm. 

Ĉ͗n mͱt quͩc gia mͳi và 
hͥc mͱt ngôn ng· mͳi là 
c̻ mͱt sΉ th΅ thách. Hͥc 
sinh có lͻi khi nhͅn ÿ́ͻc 
sΉ trͻ giúp, khuy͗n khích 
và thông c̻m t cha m͑, 
các thành viên trong gia 
ÿình, cǊng nh́ t các giáo 
viên.   

Hӑc mӝt Ngôn ngӳ Mӟi 

Khi hӑc mӝt ngôn ngӳ mӟi, mӛi 
trҿ sӁ có mӝt nhӏp ÿӝ riêng. Trҿ 
sӁ ÿѭӧc lӧi nӃu quí vӏ hiӇu rҵng:  

- hӑc mӝt ngôn ngӳ mӟi là mӝt 
viӋc rҩt khó khăn và mӋt mӓi.  

- sӵ tiӃp thu vӅ nghe, nói, ÿӑc 
và viӃt không theo cùng mӝt 
nhӏp ÿӝ. Kӻ năng nghe và nói 
thѭӡng phát triӇn trѭӟc kӻ 
năng ÿӑc và viӃt.   
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“Helping Your Child 
Acquire English 

Language Skills, Part 2” 
 

[Vietnamese] 
 

Ĉây là mӝt trong loҥt tài liӋu do 
Chѭѫng Trình Hӛ Trӧ Ĉӏnh Cѭ trong 
Trѭӡng cӫa Sӣ Giáo Dөc Vancouver 
tài trӧ và do mӝt nhóm giáo chӭc ESL 
cùng các Liên Lҥc Viên Ĉa Văn Hóa 

cӫa Trѭӡng hӧp tác thӵc hiӋn. 
  
��
 

ʳʳʳ  
Dӵ án này do Chính Phӫ Liên Bang Canada và 

TӍnh Bang British Columbia ÿӗng tài trӧ. 

 
Giúp Ĉӑc và ViӃt 
 
ĈӇ giúp trҿ mӝt cách chính xác các 
kӻ năng ÿӑc và viӃt Anh ngӳ, quí vӏ 
có thӇ: 
 
- ÿӑc ÿӇ chӭng tӓ quí vӏ coi 

trӑng viӋc ÿӑc. 

- ÿӑc to cho nhau nghe. 

- khuyӃn khích ÿӑc cҧ hai loҥi 
sách truyӋn giҧ tѭӣng và 
truyӋn có thұt. Ĉӗng thӡi, hҫu 
hӃt các thѭ viӋn ÿӅu có khu 
vӵc dành cho các tài liӋu 
không bҵng Anh ngӳ ÿӇ lӵa 
chӑn. Hãy bҧo trҿ ÿӃn hӓi 
nhân viên thѭ viӋn giúp tìm 
các sách phù hӧp vӟi lӭa tuәi 
và trình ÿӝ ngôn ngӳ. 

- tìm hiӇu vӅ các chѭѫng trình 
ÿһc biӋt cӫa thѭ viӋn nhѭ: 
x các buәi nói chuyӋn vӅ sách; 
x các chѭѫng trình ÿӑc sách 

mùa hè; 
x các nhóm kӏch nghӋ; 
x các câu lҥc bӝ làm bài tұp ӣ 

nhà; 
x các chѭѫng trình dҥy kèm; 
x các chѭѫng trình trên mҥng, 

v..v..; 
 
- khuyӃn khích trҿ viӃt nhұt ký; 
- bҧo trҿ viӃt truyӋn, thѫ, v..v.. 

bҵng Anh ngӳ và ngôn ngӳ 
mҽ ÿҿ. 

- bҧo trҿ viӃt thѭ cho bҥn bè 
hay ngѭӡi thân. 

 

 
 
 

Phҫn 2 

R̽t nhi͙u sinh ho̹t miêu t̻ 
trong tài li͟u này s͕ h·u dͽng 
cho quí vͣ cǊng nh́ con tr͓.  
B͉ng cách cùng nhau thΉc 
hành, quí vͣ có th͛ giúp tr͓ 
ÿ̹t ÿ́ͻc sΉ hi͛u bi͗t h˿n v͙ 
Anh ng· và c̻ hai bên có th͛ 
c̻m th̽y tho̻i mái h˿n khi 
dùng ngôn ng· mͳi cͿa 
mình. 



 
 
 
 

Giúp trҿ thâu ÿҥt ÿѭӧc các kӻ 
năng vӅ Anh ngӳ sӁ tùy thuӝc 
vào: 
 
Tuәi cӫa trҿ; 
-  Trҿ lӟn tuәi có nhiӅu nhu cҫu 

khác biӋt và ÿáp ӭng lҥi sӵ trӧ 
giúp cӫa cha mҽ khác hѫn là các 
trҿ nhӓ. 

 
Năng khiӃu ngôn ngӳ cӫa trҿ vӅ 
Anh ngӳ; 
- Nhӳng trҿ vӯa bҳt ÿҫu hӑc Anh 

ngӳ cҫn các sӵ hӛ trӧ khác hѫn 
so vӟi nhӳng trҿ ÿã có sҹn mӝt sӕ 
kӻ năng vӅ Anh ngӳ. 

 
Các kӻ năng ÿӑc và viӃt cӫa trҿ 
bҵng ngôn ngӳ mҽ ÿҿ; 
- Khi trҿ có nhӳng kӻ năng này 

bҵng ngôn ngӳ mҽ ÿҿ, chúng sӁ 
ÿҥt ÿѭӧc các kӻ năng ÿó bҵng 
ngôn ngӳ mӟi dӉ dàng hѫn.  

 
Thái ÿӝ cӫa trҿ vӅ văn hóa gӕc và 
ngôn ngӳ mҽ ÿҿ;  
-  Khi ngôn ngӳ mҽ ÿҿ cӫa trҿ ÿѭӧc 

trân trӑng thì viӋc hӑc mӝt ngôn 
ngӳ mӟi không còn là nӛi ÿe dӑa. 

 
Qúi vӏ có thӇ hӛ trӧ cho trҿ 
bҵng cách: 
 
-   chӭng tӓ là mình trân trӑng viӋc 

hӑc tұp. 
-   chính mình hӑc Anh ngӳ. 

- biӃt kiên nhүn. 
- tham dӵ các sinh hoҥt ӣ trѭӡng. 
- mang trҿ ÿi tham quan các viӋn 

bҧo tàng, di tích lӏch sӱ và các 
sinh hoҥt văn hóa ÿӇ hӑc hӓi thêm 
vӅ quӕc gia mӟi cӫa mình. 

 
Giúp vӅ Nghe và Nói: 
 
ĈӇ giúp trҿ mӝt cách chính xác vӅ 
các kӻ năng nghe và nói Anh ngӳ, 
quí vӏ có thӇ: 
 
- giúp chúng hӑc tên các vұt dөng 

thông thѭӡng ӣ  chung quanh nhà 
và hàng xóm. 

- ÿi tҧn bӝ và tұp ÿӑc các dҩu hiӋu 
trên ÿѭӡng, sӕ nhà, tên các cӱa 
tiӋm, v..v.. 

- thӵc hành các chào hӓi thông 
thѭӡng bҵng Anh ngӳ. 

- nói chuyӋn vӅ nhӳng ÿiӅu trҿ 
ÿang hӑc. 

- cung cҩp các sách có kèm  băng 
tӯ và CD tӯ thѭ viӋn ÿӇ trҿ có thӇ 
nghe ÿӑc truyӋn bҵng Anh ngӳ.  

Các sách ÿѭӧc thâu âm này có thӇ 
bao gӗm cҧ truyӋn giҧ tѭӣng lүn 
truyӋn có thұt vӟi nhiӅu trình ÿӝ 
cao thҩp khác nhau.  

- khuyӃn khích sӵ tham gia vào các 
sinh hoҥt ngoài giӡ hӑc ӣ trѭӡng. 

- khuyӃn khích sӵ tham gia vào các 
sinh hoҥt ÿѭӧc tә chӭc bӣi các 
trung tâm cӝng ÿӗng, câu lҥc bӝ 
trҿ và tә chӭc xã hӝi. 

Di chuy͛n ÿ͗n mͱt quͩc 
gia mͳi t̹o ra nhi͙u khó 
khăn cho c̻ nǵ͵i lͳn l̓n 
tr͓ em. Mͱt trong các th΅ 
thách lͳn nh̽t là hͥc hͧi ÿ͛ 
giao ti͗p b͉ng mͱt ngôn 
ng· mͳi. 

Thái ÿͱ cͿa quí vͣ v͙ sΉ 
hͥc hͧi b͉ng mͱt ngôn ng· 
mͳi có ̻nh h́ͷng lͳn trên 
thái ÿͱ cͿa con mình. 

Ngoài các thái ÿͱ và sΉ 
hi͛u bi͗t v͙ v̽n ÿ͙ hͥc mͱt 
ngôn ng·, còn có nhi͙u 
cách mà quí vͣ, là cha m͑, 
có th͛ giúp cho con mình 
và chính mình. 

Quí vͣ có th͛ dùng ngôn 
ng· m͑ ÿ͓ và/hay Anh ng· 
cho các sinh ho̹t ÿ́ͻc 
miêu t̻ trong tài li͟u này. 

Xin xem thêm tͅp, “Các Cách 
Hͯ Trͻ Tr͓ Hͥc Tͅp ͷ Nhà” 

Ngoài ra còn có nhi͙u trang 
m̹ng h·u ích cho vi͟c hͥc 
Anh ng·. Nh·ng trang m̹ng 
n̿y cung c̽p nhi͙u cách thc 
ÿ͛ thΉc tͅp Anh ng· và tích 
lǊy t vΉng. 
 
Giáo viên cͿa tr͓ hay nhân 
viên th́ vi͟n tŕ͵ng có th͛ 
giúp tìm ra nh·ng trang m̹ng 
tͩt nh̽t.  

 

Giáo dөc BC: phát huy khҧ năng giao tiӃp, cҧm xúc, trí tuӋ, nghӋ thuұt, thӇ chҩt, cùng vӟi trách nhiӋm ÿӕi vӟi xã hӝi. 


