
 
 
 

Giúp quý vị và con cái của quý vị trong quá trình học từ nhà 
...là người chăm sóc trẻ, chúng ta có thể lo lắng ngay cả khi mọi việc đều thuận lợi. Hãy nhớ rằng nhiều trẻ dễ thích 

nghi với công nghệ số có thể làm bài nhanh và xong trước các bạn của mình... 

 
Để có thêm trợ giúp, xin email: EKNHomeSchool@westernsydney.edu.au 

 

COVID đã buộc mỗi người phải có một cấp độ thích ứng xã hội nào đó, điều mà chúng ta 

không thấy trong nhiều thập kỷ qua. Một trong số những thích ứng đó là nhu cầu biến nhiều 

nhà ở thành các lớp học trực tuyến cho trường học của trẻ. Mặc dù sự thay đổi này bản 

thân nó hàm chứa nhiều cơ hội, nó cũng có thể gây khó khăn và bức xúc không chỉ cho 

trường học mà còn cho cả thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh. Giờ đây, giáo viên, cha 

mẹ và thanh thiếu niên phải tự tìm hướng đi trong học tập, việc mà trước COVID vẫn còn 

là điều thuộc về thế giới tương lai. Trong tài liệu này, chúng tôi trình bày một số thông tin 

với hy vọng có thể giúp các bậc phụ huynh, những người chăm sóc và trẻ em giảm thiểu 

phiền phức từ việc học từ nhà. 
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Tôi có thể thử những chiến lược nào? 

Nói chuyện có thể giúp ích: 

 
Mỗi tuần, nói chuyện với con của quý vị xem một tuần 

của con sẽ như thế nào: cân nhắc việc trường yêu 

cầu con làm gì. Thậm chí có thể viết ra lịch làm việc 

để dán vào đâu đó (trên tủ lạnh chẳng hạn). Thậm 

chí với những trẻ tuổi hoặc có tâm hồn trẻ trung, quý 

vị có thể ‘chơi trò’ trường học bằng cách có thời khóa 

biểu và các vai cho các thành viên trong gia đình như 

Hiệu trưởng và các học sinh khác bằng cách sử dụng 

các đồ chơi. 

 
Nói chuyện với con của quý vị về việc các con phải làm 

gì – đôi khi vẻ ngoài thiếu nhiệt tình tham gia học tập có 

thể là hệ quả của nhiều vấn đề khác. Chẳng hạn, đôi khi 

trẻ chán với các bài tập được giao. Điều này có thể 

khiến quý vị phải gọi điện cho trường học xin các bài 

nâng cao. Đôi lúc trẻ không biết làm các bài được giao. 

Điều này có thể dẫn đến việc cần thêm các hướng dẫn 

từ trường. Có khi trẻ cô đơn và nhớ bạn và điều này 

cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của trẻ về bài tập của 

trường. Có rất nhiều thứ quý vị có thể nói về những gì 

nhìn thấy … nói chuyện thường là cách tốt nhất để tìm 

hiểu! 

 
Cho con 'nghỉ giải lao ngắn': 

 
Đảm bảo ‘khoảng’ thời gian làm bài là thực tế - ở 

trong phòng học một mình không giống ở trường; trẻ 

có thể làm bài tốt hơn nếu có các ‘giờ nghỉ giải lao 

ngắn’. Hãy nhớ rằng trong lớp học, cũng có những 

lúc tốc độ học giảm một cách tự nhiên, chẳng hạn 

như khi có một học sinh bước vào/ra khỏi lớp, và khi 

chuẩn bị bắt đầu/rời lớp hoặc khi một bạn học pha trò 

trong lớp. Vì vậy đừng quá tuyệt vọng khi các con 

không tập trung 100% trong suốt thời gian. 

 
Trường học là nơi giao lưu: 

 
Chúng ta thường quên rằng trường học cũng là nơi 

giao lưu của con cái chúng ta. Nếu trường học cho 

phép linh hoạt trong các bài tập gửi về nhà, hãy nghĩ 

đến việc tạo cho con cơ hội được tham gia các hoạt 

động mà con có thể làm ở trường bên cạnh việc học 

tập: 

Kết nối bạn bè 

Chơi với bạn trong giờ nghỉ để nạp lại năng 

lượng 

Chơi các hoạt động thể chất 
 

 

 

 

 

 

Đảm bảo các hoạt động này được đưa vào trong 

tuần và quý vị khuyến khích con mình thực hiện 

cũng giống như đối với bài tập của trường. Việc này 

cũng có thể tạo ra cơ hội cho quý vị hoặc thành viên 

khác trong gia đình có hoạt động chung cùng nhau 

– đi bộ, chơi bóng ở công viên cạnh nhà (bất kể hoạt 

động nào được phép theo các quy định sức khỏe 

cộng đồng). Nếu quý vị làm việc từ nhà và có thời 

gian ‘nghỉ giải lao’ hay ‘nghỉ trưa’ cùng nhau, điều 

này cũng có thể có ích. Hãy cố gắng tận dụng thời 

gian không phải học hoặc làm để ra ngoài trời và 

nói chuyện về tất cả mọi thứ khác. 

 

Sự riêng tư và không gian: 
 

Tôn trọng sự riêng tư và không gian mà trẻ thường 

có khi học tập ở trường cũng rất quan trọng. Rất 

khó để tôn trọng, đặc biệt là khi có quá nhiều lo âu 

và bàn tán xung quanh ảnh hưởng của COVID đến 

học tập của các con. Cần  cân bằng giữa việc hỗ trợ 

con và đảm bảo con vẫn học và việc cho phép con 

trải nghiệm sự tự chủ như khi  con học ở trường. 

 

Để ý những gì quý vị nói với trẻ về trường học; việc 

chỉ tập trung nói đến việc phải làm cái này, đạt được 

cái kia có thể làm trẻ mất động lực. Với người trẻ 

tuổi, trường có ý nghĩa nhiều hơn thế - nó là nơi để 

kết nối với bạn bè, thử làm những điều khi không ở 

bên gia đình, vv. 

 

Lắng nghe và kiểm tra. Đây là thời điểm rất bất 

thường với trẻ cũng như với chính quý vị. Các con 

có thể rất nhớ các tương tác với bạn bè hoặc các 

trải nghiệm thực tế trên lớp ở những môn học con 

yêu thích. Đây có thể là cơ hội cho quý vị và cho các 

con. Chẳng hạn, quý vị có thể làm Khoa học trong 

Bếp (tìm YouTube Khoa học trong Bếp) hoặc các 

hoạt động khác có thể làm ở nhà. 

 

Không tệ như quý vị nghĩ: 
 

Cuối cùng, là người chăm sóc trẻ, chúng ta có thể 

lo lắng ngay cả khi mọi việc diễn ra thuận lợi. Hãy 

nhớ rằng có những đứa trẻ dễ thích nghi hơn với 

công nghệ số và có thể làm bài nhanh hơn bạn bè 

mình. Trước khi cho rằng việc nào đó khó, hãy thảo 

luận với giáo viên của các con. Nếu mọi việc đều 

ổn, hãy để con tận hưởng thế mạnh mà con vừa tìm 

được bằng cách cho con lựa chọn sử dụng thời gian 

dư. Hãy linh hoạt và có thể nên ‘suy nghĩ thoáng’ … 

đừng giao thêm bài tập. 


