
 

 

Vừa làm việc ở nhà, vừa giúp con học ở nhà có thể mang đến nhiều thử thách và một số cơ hội! Tờ thông 

tin này được thiết kế cho các gia đình và bao gồm các chiến lược thực tế và các ý tưởng để giúp con của 

quý vị trong những năm học đầu đời đang phải học từ nhà. 

 

Để có thêm lời khuyên hoặc trợ giúp, xin email tới: 

 EKNHomeschool@westernsydney.edu.au 
 

Hướng dẫn chung 

 
Cố gắng tránh tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Một giáo viên đứng lớp thông thường có tới 30 học sinh 

trong lớp của mình và thường không thể có tất cả các học sinh trong mọi hoạt động. Chỉ cần quý vị ở đó 

giúp con  trong một hoạt động là rất tốt cho con rồi! Quý vị sẽ không thể làm đúng mọi việc nhưng tiếp cận 

mang tính khuyến khích với một hoạt động có thể còn đem đến cho con nhiều hơn những gì mà chúng nhận 

được ở lớp học. Ghi nhận giá trị đơn giản qua việc có mặt ở đó để khuyến khích con bất kỳ lúc nào quý vị 

có thể. 

 
Tiếp đến, đừng sợ khi nói, ‘Cha/mẹ không chắc’. Điều này là rất tốt vì nó cho con quý vị thấy không chắc 

chắn là việc bình thường, và quan trọng hơn là mình có cơ hội để xác lập chiến lược cần làm nếu mình không 

chắc. Những chiến lược này có thể bao gồm việc giữ bình tĩnh, đọc lại câu hỏi, nhờ một bạn giúp đỡ, tạm 

bỏ qua và quay trở lại sau, cùng nhau tìm nghĩa của từ lạ, hoặc thử một chiến lược khác. 

 
Cuối cùng, chấp nhận là có những ngày sẽ không hoàn hảo! Khi điều này xảy ra, tốt nhất là nên dừng những 

việc quý vị đang làm. Thay vào đó, cố gắng kết nối lại với con mình bằng cách khác phù hợp với cả hai (chẳng 

hạn như chơi tự do, nghệ thuật sáng tạo, đọc sách, nấu ăn, đạp xe xung quanh khu phố) và nếu được, quý vị có 

thể quay trở lại khái niệm khó đấy vào một thời điểm khác (hoặc email cho giáo viên nhờ giúp đỡ). 
 

 Thông tin Hỗ trợ Học từ Nhà của EKN 

 

Jaydene Barnes       Người dịch: Hà Nguyễn  
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Các chiến lược Thực tế  

 
Hình thành và thực hiện theo lịch trình  

 
Trẻ em thường phản ứng tốt với lịch trình vì nó đảm 

bảo tính thống nhất và quen thuộc. Đưa ra lịch trình 

hàng ngày có thể là một cách hữu hiệu để nói chuyện 

với mọi thành viên trong gia đình về cách thức tổ 

chức chung của một ngày. Lịch trình này nên được 

bắt đầu bằng việc ngủ dậy vào thời gian hợp lý, sẵn 

sàng học vào các thời điểm tương đối thống nhất mỗi 

ngày và nếu có thể ngồi ở những nơi không có các 

yếu tố gây xao nhãng (thử tắt TV hoặc bất kỳ vật dụng 

nào có thể gây xao nhãng không cần thiết). 

 
Tiếp đến, các lịch trình được đưa ra cần bao gồm tổ chức 

công việc hàng ngày. Khi làm việc từ nhà, xin lưu ý  lịch 

trình có thể được điều chỉnh phù hợp với lịch của quý vị. 

Chẳng hạn, nếu như quý vị có một cuộc họp quan trọng, 

quý vị có thể bố trí vài hoạt động ‘chơi tự do/chơi sáng 

tạo’ trong thời gian này. 

 
Để các con biết khi nào quý vị có thể/không thể tham 

gia cùng con. Quý vị có thể nên đánh dấu buổi họp của 

mình bằng một trong ba mã màu (màu xanh – họp cùng 

nhóm làm việc của cha/mẹ và con có thể chen ngang), 

màu cam – (buổi họp tương đối quan trọng, con chỉ vào 

phòng nếu như con thực sự cần giúp) và mầu đỏ – (cuộc 

họp quan trọng, con chỉ vào trong trường hợp con không 

thấy an toàn hoặc có việc khẩn cấp. Nếu không, con hãy 

tự chơi hoặc học và cha/mẹ sẽ giúp con khi cha/mẹ họp 

xong.) Điều này ban đầu có thể hơi khó nhưng nếu quý 

vị xây dựng và thực hành được cùng với con mình, nó 

sẽ trở thành thường lệ trong gia đình và giúp quý vị có 

thêm thời gian tập trung cho công việc. 

 
Giữ liên lạc với giáo viên của con quý vị 

 
Nếu quý vị thấy con mình không thể hoàn thành được 

tất cả các bài tập hàng ngày, cũng không sao! Chúng ta 

đều cố gắng hết mức có thể và mỗi đứa trẻ học với tốc 

độ khác nhau và cần mức độ hỗ trợ khác nhau. Có thể 

quý vị nên liên lạc với giáo viên dạy lớp con mình để hỏi 

xem bài tập nào nên được ưu tiên làm. Bằng cách này, 

quý vị có thể bắt đầu với chủ đề học đó mỗi ngày và tùy 

cơ ứng biến. Điều quan trọng là quý vị cần tự tin rằng 

quý vị hiểu con mình. Cuối cùng, quý vị là người hiểu 

con mình nhất. Có những ngày, con sẵn sàng tham gia 

mọi hoạt động. Lại có những ngày khác, quý vị có thể 

thấy con rất bức xúc. 

Sử dụng kiến thức này để giúp bản thân quyết định cần 

làm bao nhiêu bài, dành bao nhiêu thời gian để làm một 

bài và/hoặc khi nào nghỉ giải lao, và khi nào nghỉ không 

học nữa! 

 
Kết nối việc học với cuộc sống mỗi ngày 

 
Một chiến lược nữa là tích hợp nội dung chương trình học 

vào các tương tác hàng ngày của quý vị và con. Chẳng 

hạn, nếu quý vị bỏ lỡ bài tập về phân số, hãy lôi cuốn con 

mình vào các câu chuyện về phân số trong khi nấu bếp, 

chẳng hạn như đổ ½ cốc sữa và cho thêm ¼ cốc đường. 

Hoặc nếu quý vị bỏ lỡ trang bài tập về nhận dạng số, thì 

khi đi bộ buổi chiều cùng nhau, quý vị có thể hỏi con mình 

nhận dạng các số trên các hòm thư. Đọc viết cũng có thể 

được tích hợp vào các giao tiếp hàng ngày của gia đình 

quý vị. Quý vị có thể đưa ra một số trò chơi về nói và nghe 

trong bữa ăn tối. Chẳng hạn, một thành viên của gia đình 

chọn một chủ đề cho một thành viên khác và thành viên 

này sẽ được nói về chủ đề này bao nhiêu tùy thích. Các 

giao tiếp ngôn từ này là những trải nghiệm tích cực và xây 

dựng vốn từ vựng và cấu trúc câu có thể sẽ rất hữu ích 

cho việc viết! 

 
Cung cấp các hình thức trợ giúp hỗ trợ học tập 

 
Ghi nhớ rằng lớp học chứa đầy các hình thức trợ giúp hỗ 

trợ trẻ em! Các trợ giúp này có thể dưới dạng hỗ trợ trực 

quan, ví dụ như danh mục từ, bảng biểu hoặc giáo viên 

có thể làm mẫu một ví dụ hoặc con quý vị có thể nói 

chuyện với một người bạn. Đưa cho một đứa trẻ một bài 

tập ‘lạnh lùng’ không có hình thức hỗ trợ nào có thể làm 

trẻ chán nản. Hãy nghĩ tới một vài ‘gợi ý’ nhỏ hoặc các 

nguồn tài liệu mà quý vị có thể cung cấp cho con ngay từ 

đầu để giúp con mình cảm giác thành công hơn trong học 

tập. Chẳng hạn như, nếu con chuẩn bị viết, giúp con nói 

với quý vị về các ý tưởng của con và quý vị có thể viết 

xuống hai hoặc ba từ khó mà con có thể dùng khi viết. 

Một ý tưởng khác có thể là quý vị giúp con mở đầu câu và 

sau đó để con tự viết với các ý tưởng của mình! Các ‘hình 

thức trợ giúp’ hoặc các công cụ hỗ trợ nhỏ này, có thể 

giúp đảm bảo con quý vị cảm thấy được hỗ trợ khi thử 

làm một bài tập khó và hoàn thành với tư duy tích cực. 

 
Hãy cố gắng nghĩ cách giúp con khi bắt đầu một bài tập và 

giảm dần dẫn sự hỗ trợ này. Giống như các giáo viên, chúng 

tôi thường chuyển từ làm mẫu (giáo viên chỉ cách làm), sang 

hướng dẫn (giáo viên ngồi cạnh trẻ và hỗ trợ khi cần thiết) 

tới độc lập (khi trẻ sẵn sàng, giáo viên để trẻ tự làm độc lập). 

Một lần nữa, việc này giúp trẻ em cảm thấy được hỗ trợ trước 

khi có thể tự mình hoàn thành bài tập. 



 

Đảm bảo cân bằng trong hoạt động thường nhật của con quý vị  

 
Điều quan trọng là cần cân nhắc về sức khỏe tổng thể, việc học tập và việc con cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh khi quý vị đặt 

ra lịch trình cho một ngày. Tôi khuyến khích các phụ huynh cân nhắc thời gian cho chơi, sáng tạo, hoạt động thể chất, và 

nghỉ giải lao bên cạnh hoặc bổ trợ cho các hoạt động trong ngày đã được các giáo viên sắp xếp. 

 
Đừng quên dành thời gian cho con của quý vị vui đùa thoải mái, nói cười và chơi! Chơi không phải là ngừng học: chơi là 

nền tảng cho trẻ nhỏ học, sáng tạo, thể hiện, thư giãn và vui! Hãy để con mặc đồ đẹp, sáng tạo các điệu nhảy, nói giọng 

nhí nhố, hoặc cùng chơi các trò chơi board games cùng nhau. 

 

Vài lời khuyên cuối 

Nên nhớ luôn ghi nhận nỗ lực và tiến bộ của các con, ngay cả khi 

những nỗ lực hay tiến bộ này dường như rất nhỏ! Cố gắng tái 

khẳng định thái độ tích cực trong suốt cả ngày. Chẳng hạn như, 

“Cha/mẹ thích cách con …”. “Con tiến bộ nhiều quá so với ngày 

hôm qua …”, “Wow – Cha/mẹ có thể thấy con cố gắng thế nào 

khi đọc những từ khó đó” hoặc “Con sử dụng những từ thực sự 

thú vị trong bài viết hôm nay của con!” 

 
Cuối cùng, hãy nhân ái với bản thân quý vị. Hoàn toàn bình 

thường khi cả nhà mặc pyjama và làm việc nhẹ nhàng nếu điều 

này là cần thiết cho gia đình quý vị! Cũng hoàn toàn là bình 

thường nếu quý vị cần liên lạc với giáo viên của con mình hoặc 

trường học nếu quý vị gặp khó khăn. Tất cả chúng ta đều đang 

trải qua những tháng ngày thực sự là thử thách, ngay cả đối với 

những giáo viên nhiều kinh nghiệm nhất! Quý vị không phải là 

giáo viên tiểu học của con mình. Trên hết, quý vị là cha mẹ/người 

bảo trợ cho con.  Quý vị không thể sao y lại các trải nghiệm của 

trường học, thay vào đó tất cả những gì chúng ta có thể làm là 

cố gắng hết mức có thể để hỗ trợ con cái chúng ta tại thời điểm 

có một không hai này. 

 
 

 
Để được hỗ trợ thêm, xin email: 

EKNHomeSchool@westernsydney.edu.au 
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