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Sổ nhật ký/hoạch định của học 
sinh có thể giúp quí vị hỗ trợ  
việc học cho con mình. Nó cho 
các thông tin về: 

Sổ nhật ký/hoạch định của học 
sinh có thể giúp quí vị hỗ trợ  
việc học cho con mình. Nó cho 
các thông tin về: 

- trẻ đang học gì. - trẻ đang học gì. 

- các bài làm của trẻ và ngày            
đáo hạn. 
- các bài làm của trẻ và ngày            
đáo hạn. 

- các ngày bổ túc nghiệp vụ của 
giáo viên và các ngày nghỉ học.  
- các ngày bổ túc nghiệp vụ của 
giáo viên và các ngày nghỉ học.  

- các sinh hoạt và mục tiêu về học 
vấn và cá nhân, và sự tiến triển đạt 
tới các mục tiêu đó.  

- các sinh hoạt và mục tiêu về học 
vấn và cá nhân, và sự tiến triển đạt 
tới các mục tiêu đó.  

Sổ nhật ký/hoạch định cũng có thể 
dùng để giúp giáo viên và phụ huynh  
liên lạc với nhau về sự tiến bộ của 
học sinh.  

Sổ nhật ký/hoạch định cũng có thể 
dùng để giúp giáo viên và phụ huynh  
liên lạc với nhau về sự tiến bộ của 
học sinh.  

Chắc chắn phải xem xét sổ nhật 
ký/hoạch định của con trẻ mỗi 
ngày sau giờ học. 

Chắc chắn phải xem xét sổ nhật 
ký/hoạch định của con trẻ mỗi 
ngày sau giờ học. 

  

 

  
 

“Student Agendas and 
Planners” 

 
[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. 
  
  

 

  
 

“Student Agendas and 
Planners” 

 
[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. 
  
  
 

Nó là gì?  Nó là gì?  
Cách Sử Dụng Cách Sử Dụng 

ra sao? ra sao? 

    
Dự án này do Chính Phủ Liên Bang Canada và 

Tỉnh Bang British Columbia đồng tài trợ. 

 



 

 

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. 

Sổ nhật ký/hoạch định 
của học sinh là gì?   
 
Sổ nhật ký/ hoạch định là 
cuốn lịch mở rộng ra của 
học sinh. Các em thường 
bắt đầu có ở lớp 4. Học 
sinh sử dụng nó để giúp tổ 
chức các bài vở phải làm, 
ghi chép ngày phải nộp và 
hoạch định các mục tiêu và 
sinh hoạt học vấn và cá 
nhân. Sổ nhật ký/hoạch 
định cũng được giáo viên 
và phụ huynh dùng để liên 
lạc với nhau.  

Sổ nhật ký/hoạch định của 
học sinh cũng có thể gồm: 

- các bản đồ của Canada và 
Hoa kỳ. 

- các bản đồ của các lục địa 
trên thế giới. 

- bảng nguyên tố tuần hoàn về 
hóa học. 

- chỉ dẫn về văn phạm. 

- bản cửu chương. 

- danh sách các từ ngữ 
thường phạm lỗi. 

- các sách lược giúp cho học 
sinh lập mục tiêu (về học vấn 
và cá nhân). 

- chỗ dành cho những số điện 
thoại quan trọng. 

 

 

Sổ Nhật Ký/Hoạch Định của 
Học Sinh  

Sổ nhật ký/hoạch định của 
học sinh thường bao gồm:  

- các mục tiêu của trường. 

- các nội quy của trường/tư cách 
đạo đức.   

- thời khóa biểu/chương trình của 
học sinh. 

- các chú giải về sự vắng mặt. 

- các điều luật quan trọng của 
học khu/trường. 

- các sinh hoạt của trường (như 
các câu lạc bộ và chương trình 
thể thao). 

- chỉ dẫn về cách viết thư mục 
cho đúng. 

- lịch trong năm với các ngày lễ 
nghỉ quan trọng của Canada. 

- chỗ để ghi chép bài vở phải làm 
và ngày phải nộp.  

 
 

 

 


