
Chuẩn Bị cho 
Lớp Mẫu Giáo
Gầy Dựng Học Sinh Tự Tin
Con quý vị là một người tài giỏi, có khả năng với nhiều ưu điểm và tài 
năng. Quý vị là người thầy đầu tiên và thích hợp nhất của trẻ. Khi quý 
vị giúp trẻ về các thử thách ở trường, hãy khen ngợi nỗ lực, mức tiến 
bộ và khả năng của trẻ. Chúng tôi mong mỏi được làm việc với các gia 
đình để yểm trợ việc học tập của tất cả học sinh.

Giáo viên và cha mẹ được xem là bạn hợp tác trong vấn đề giáo dục cho 
trẻ. Họ tham khảo và cộng tác với nhau để tạo ra một bầu không khí tôn 
trọng, thành công và thích thú cần thiết để học tập trọn đời.
(2000, Chương Trình Tiểu Học: Khuôn Khổ Giảng Dạy, trang 16)

Để giúp học sinh đạt được tiềm năng trí 
tuệ, xã hội, thẩm mỹ và thể chất trong 
các môi trường nhiều thử thách và gợi hứng 
phản ảnh được giá trị mỗi người và phát 
huy tinh thần tôn trọng lẫn nhau, hợp 
tác và trách nhiệm xã hội.

Preparing for Kindergarten [Vietnamese]



Quý vị giúp con như thế nào  
để chuyển sang Lớp Mẫu Giáo 
Suôn Sẻ?
Để chuẩn bị học tập, sau đây là một vài lãnh 
vực cần cứu xét:

SẴN SÀNG HỌC TẬP
• Ngủ 9 – 10 giờ ban đêm (đi ngủ trễ nhất là 8:00 tối)
• Ăn sáng lành mạnh và những bữa ăn vặt bổ dưỡng
• Hằng ngày thích được cha mẹ, người chăm sóc, hoặc người trong 

gia đình đọc sách cho nghe
• Nhận ra tên mình
• Sử dụng búp sáp, bút chì, giấy, keo (hồ) và kéo cắt
• Thích hát
• Thích đàm thoại (nói chuyện về sinh hoạt trong ngày, những điều 

thích thú, quan tâm và các sinh hoạt)
• Hỏi để tìm hiểu và muốn khám phá ý tưởng mới
• Ngồi yên 10 – 15 phút để nghe một câu truyện hoặc tham gia 

nhóm thảo luận
• Vận động thể chất hằng ngày (đi bộ, sân chơi, cút bắt, chơi banh, 

đạp xe, các sinh hoạt Trung Tâm Cộng Đồng)
• Chỉ dành tối đa một giờ/ngày chơi trò chơi điện tử, máy điện toán, 

iPads, và TV



XÃ GIAO
• Hợp tác chơi đùa, thay phiên nhau và chia sẻ
• Biết tên gọi cảm giác (chẳng hạn như hạnh phúc, buồn bã, tức giận)
• Có kinh nghiệm chơi với trẻ khác cùng tuổi (bạn cùng chơi, đội ngũ)
• Chờ đến phiên, nghe người khác nói và nói rõ ràng
• Hiểu và làm theo được chỉ dẫn đơn giản
• Tôn trọng người khác (bạn bè, người lớn trong gia đình, nhà trường 

và cộng đồng)

ĐỘC LẬP
• Dùng phòng vệ sinh kể cả rửa tay và lau khô tay
• Tự mặc/cởi quần áo không cần được giúp (gồm cả cài nút & phẹc 

mơ tuya)
• Treo áo khoác, đi giày và cởi giày
• Tự mở hộp thực phẩm để ăn
• Tự lau chùi dọn dẹp sau khi làm việc gì và tự lo liệu vật liệu
• Mở/đóng túi đeo lưng và tự cầm vật dụng của mình (áo khoác, túi 

đeo lưng)

Các Chương Trình Học Tập của 
VSB Dành Cho Tuổi Thơ 
• Strong Start (Khởi Đầu Vững Chắc)
• Ready, Set, Learn (Sẵn Sàng, Chuẩn Bị, Học)
• Welcome to Kindergarten (Lớp Mẫu Giáo Chào Mừng)

Hãy hỏi trường địa phương của quý vị để biết họ có các chương trình 
nào. Có thêm chi tiết về các chương trình này tại:  
www.vsb.bc.ca



Tầm Quan Trọng của  
Việc Chơi Đùa
Lớp Mẫu Giáo là một môi trường vận động tích cực để trẻ em học 
bằng thân thể, trí óc và con tim. Chương trình này được lập ra để đáp 
ứng các nhu cầu của trẻ thơ học tập theo nhiều cách và nhịp độ khác 
nhau – mỗi trẻ là một người cá biệt!

Chơi đùa thật quan trọng cho trẻ em phát triển khỏe mạnh và học 
tập. Chơi đùa giúp trẻ phát huy ý thức hiểu biết nhiều hơn về môi 
trường của mình và thế giới.

TRẺ EM HỌC TẬP QUA NHIỀU SINH HOẠT KHÁC NHAU DỰA 
TRÊN CHƠI ĐÙA GỒM:
• Vận động cơ thể, âm nhạc và nghệ thuật
• Các sinh hoạt thực hành
• Quyết định chọn lựa
• Nghĩ và nói về việc học tập của trẻ
• Khám phá, sáng tạo và chơi với vật liệu và chơi với nhau
• Phát triển khả năng biết chữ và toán trong suốt ngày học
• Thí nghiệm với mặt chữ in
• Tìm tòi vì tò mò và thắc mắc

QUA CÁC SINH HOẠT NÀY TRẺ EM CŨNG TẬP:
• Nhận trách nhiệm về hành động của mình
• Hợp tác với người khác
• Chấp nhận và tôn trọng người khác


