
 
 

HSC - Hoping (Hy vọng), Succeeding (Thành 

công), Celebrating (Ăn mừng)! 

 
Hỗ trợ con em chuẩn bị cho HSC là một thử thách lớn đối với mỗi gia đình. Trong những khoảng thời gian đầy căng thẳng và 

thách thức, quan trọng là phải xây dựng được cho các bạn trẻ năng lực, sự bền bỉ và niềm hy vọng. Các chiến lược này sẽ giúp 

cho con cái chúng ta hình thành các kỹ năng quản lý thời gian, giữ gìn và nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, và có thể đưa 

ra quyết định đúng đắn cho thành công trong học tập và cuộc sống tương lai của chúng. 

 

Chạm tới vạch đích 

 
Nhiều phụ huynh và người chăm sóc cảm thấy chính bản thân họ cũng đang cùng con tham gia vào cuộc 

cạnh tranh vô cùng quan trọng hướng đến HSC và kỳ vọng đạt được đỉnh cao ATAR. Đó là một trận chiến 

nghẹt thở và đầy căng thẳng để về đích. Đôi khi bạn là một khán giả, ước mong cho sự thành công của con, 

hoặc đôi khi lại là một huấn luyện viên bấm thời gian cho những nỗ lực của chúng và động viên chúng tiếp 

tục cố gắng. Với tư cách là phụ huynh và người chăm sóc, chúng ta sẽ có thể vượt qua được những thách 

thức này nếu áp dụng tư duy phát triển và bắt đầu thực hiện các chiến lược cùng với con để xây dựng thành 

công cho tương lai, tính bền bỉ và tinh thần lạc quan. Chúng ta cần định vị lại HSC có ý nghĩa gì đối với tất cả 

chúng ta và có lẽ cần bắt đầu coi đó là hành trình của “Hoping (Hy vọng), Succeeding (Thành công) và 

Celebrating (Ăn mừng)!” 
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Tôi có thể giúp việc học của con như thế nào? 

Các em thiếu niên thường cảm thấy bị quá tải bởi khối lượng và 

áp lực thời gian của việc học. Mạng lưới hỗ trợ thông thường từ 

bạn bè của chúng đã thay đổi trong thời kỳ COVID-19 do học trực 

tuyến và từ xa. Là phụ huynh, chúng ta thường cảm thấy mình 

không thể giúp con ở những nội dung hay mảng kiến thức mà con 

đang gặp khó khăn, nhưng chúng ta thực sự có thể giúp đỡ bằng 

cách sử dụng các kỹ năng chúng ta có như vạch ra mục tiêu, hoàn 

thành đúng hạn và quản lý thời gian. Giúp trẻ viết ra các nhiệm vụ 

cần làm mỗi ngày trong một cuốn sổ học sinh, lên bảng, hoặc trong 

lịch Google là một bước quan trọng. Chúng ta có thể đưa phần 

thưởng và thời gian thư giãn vào thời gian biểu này, và hỗ trợ để 

con thấy  từng phần học có hiệu quả  mang lại cho chúng cảm giác 

thành công và giúp chúng tận hưởng các phần thưởng như thế 

nào. 

 
Có một gợi ý hay là nên thảo luận xem chúng thực sự muốn làm 

gì và cần phải làm gì với thời gian của mình, khi nào là hạn nộp  

các bài tập, và chúng nghĩ cần bao lâu để hoàn thành mỗi bài tập. 

Bạn có thể bắt đầu với việc lập thời gian biểu hàng ngày hoặc 

thậm chí vạch ra lộ trình cho mỗi tuần cho đến thời điểm thi HSC.  

Đơn giản và dễ làm, mà còn thực sự có hiệu quả. Các nghiên cứu 

của Adams & Blair (2019) cho thấy nếu con bạn có thể quản lý thời 

gian của chúng và cân bằng được  việc học và cuộc sống, chúng 

sẽ đạt được điểm cao hơn trong các môn học. Việc này đem lại 

hiệu quả là bởi nó kịp thời giúp giảm bớt căng thẳng và lo lắng của 

học sinh vào thời điểm quan trọng và cũng xây dựng thành công 

học tập làm nền tảng vững chắc hơn cho việc học và công việc 

trong tương lai. 

 

"Viết" nên con đường dẫn đến thành công trong học tập. 

 
Một trong những chiến lược đơn giản nhất để giúp việc học HSC 

là thông qua viết. Bạn có biết rằng viết giúp các bạn trẻ có thể hiểu, 

chọn lọc thông tin và lưu trữ kiến thức trong bộ nhớ dài hạn? Nó 

cũng giúp mã hóa và truy hồi thông tin từ bộ nhớ dài hạn, và chúng 

ta thực hành kỹ năng này càng thường xuyên thì quá trình truy hồi 

càng nhanh và hiệu quả. Điều này có nghĩa là nếu các bạn trẻ viết 

tay ra các ghi chú, thuật ngữ quan trọng, luyện tập các câu trả lời 

và tóm tắt một số nội dung, khả năng ghi nhớ và áp dụng thông tin 

đó dưới áp lực thi cử của chúng sẽ được cải thiện đáng kể. Nó 

giúp chúng truy hồi thông tin nhanh hơn và loại bỏ áp lực lên bộ 

nhớ ngắn hạn của chúng trong các hoàn cảnh thi cử. Mặc dù nhiều 

bạn trẻ thường thích dùng phương pháp vạch đè (highlight) nhiều 

màu hoặc cũng rất dễ để thêm các ghi chú vào google docs nhưng 

viết tay mang lại hiệu quả hơn. Theo Mueller và Oppenheimer 

(2014), học sinh sử dụng chữ viết tay có thành tích tốt hơn nhiều 

so với học sinh ghi chú trên thiết bị kỹ thuật số. Nếu đi sâu vào chi 

tiết, bạn sẽ thấy rằng các ghi chú tóm tắt càng phong phú hoặc 

càng nỗ lực luyện tập thì hiệu suất cũng sẽ càng được cải thiện 

nhiều hơn (Morehead và các tác giả khác, 2019). Một mẹo khác là 

ghi chú viết tay được sửa đổi (được bổ sung) có hiệu quả tốt hơn 

các kỹ thuật khác như chèn, gạch chân hoặc chú thích (Brown và 

các tác giả khác, 2014). 

Tôi có thể xây dựng cho con mình sự bền bỉ cần cho HSC như 
thế nào? 

 
HSC là một sự kiện. Nó là một khoảnh khắc thời gian và không nói 

lên chúng ta là ai. Con cái chúng ta trong thời điểm này có thể cực 

kỳ nhạy cảm đối với lời chỉ trích và các kỳ vọng cao của phụ huynh 

và người chăm sóc như chúng ta. Mặc dù thích được tương tác với 

bạn bè và thích mạng xã hội hơn nhưng các bạn trẻ vẫn thật sự 

quan tâm đến những gì mà phụ huynh và người chăm sóc như 

chúng ta nghĩ (Butterflies và các tác giả khác, 2020). Điều quan 

trọng là phải cho con biết kỳ vọng thực sự mà chúng ta dành cho 

chúng là gì; chúng ta muốn con làm hết sức mình, không nhất thiết 

là phải đạt được ATAR trong mơ của chúng; chúng ta muốn con 

cảm thấy rằng hoàn thành kỳ thi cũng đã là đạt được thành công 

rồi, chứ không phải lo lắng liệu có phải chúng chưa học được câu 

trích dẫn cuối cùng cho môn tiếng Anh hoặc công thức cho môn 

Toán hay không. Chúng ta có quan tâm đến việc con có sự chuẩn 

bị, nhưng chúng ta tôn trọng quyết định và nhận định của chúng về 

việc thế nào là sự chuẩn bị tốt và khi nào thì chúng cảm thấy mình 

đã học và củng cố xong một chủ đề hoặc khái niệm. Trẻ cần  thấy 

chúng có một số quyền quyết định và kiểm soát đối với thành công 

của mình như thế nào và có được động lực nội tại để đạt được các 

mục tiêu của riêng mình thay vì lo lắng về ATAR hay điểm HSC mà 

chúng nghĩ chúng ta muốn chúng đạt được. Chúng ta cũng cần chia 

sẻ những câu chuyện về thành công của bản thân chúng ta và đôi 

lúc là những thất bại và chúng ta học được gì từ điều đó. Việc tạo 

ra mỗi mục tiêu mới cho một khoảnh khắc HSC này sẽ giúp con  em 

chúng ta nhìn thấy rõ ràng những cơ hội tiếp theo và hướng tới 

những trải nghiệm tiếp theo này. Thừa nhận rằng thất bại đôi khi là 

một phần của thành công có thể giúp những người trẻ tuổi xây dựng 

được sự bền bỉ này. 



Đối phó với những khoảnh khắc khó khăn và những yếu 
tố gây mất tập trung 

 
Trì hoãn có chủ ý thường là một hành vi mà các bạn trẻ đang 

chuẩn bị cho HSC rất giỏi. Mạng xã hội, trò chơi, Netflix và 

facetime là những thứ thu hút sự quan tâm và thời gian của 

chúng. Thương lượng về những yếu tố gây mất tập trung này 

có thể là một thách thức. Có các cách để làm việc này, ví dụ 

như nói chuyện về việc mỗi một lần phân tâm có thể gây mất 

20 phút để có thể chỉnh đốn lại và quay trở lại với bài tập. 

Chúng ta có thể giúp thanh thiếu niên đưa thời gian sử dụng 

mạng xã hội vào thời gian biểu một ngày như là một ưu tiên và 

sau đó trò chuyện cởi mở về việc sử dụng mạng xã hội sau khi 

làm xong bài tập, về thời gian và không gian không sử dụng 

điện thoại và tạo không gian thoải mái, ít tiếng ồn và được sắp 

xếp phù hợp cho việc học. Lý tưởng nhất là một căn phòng 

khác có ghế dài hoặc chỗ cho bàn làm việc hoặc thậm chí là 

các khu vực ngoài trời mà học sinh có thể truy cập bằng wi-fi. 

 
Khi phải đối mặt với tình trạng con  buồn phiền và khó chịu, 

hãy cố gắng và giữ bình tĩnh và xem như đây là một trở ngại 

bình thường. Trên 40% thanh thiếu niên vào thời điểm này có 

thể cảm thấy vô cùng buồn phiền, hoặc thậm chí trầm cảm 

hoặc lo lắng. Con bạn có thể cảm thấy tiêu cực, uể oải hoặc 

cáu kỉnh hơn một chút. Chúng ta cần tránh phản ứng lại và 

thấu hiểu cho các áp lực của chúng. Nếu trẻ ngày càng thể 

hiện nhiều những dấu hiệu này, bạn có thể thực sự cần được 

giúp đỡ từ các tổ chức như Headspace, Reach Out và Beyond 

Blue. 

 
https://headspace.org.au  

https://au.reachout.com/  

https://www.beyondblue.org.au 

 
Lập các lịch trình an toàn và cố định xoay quanh các ưu tiên 

và nhu cầu của thanh thiếu niên như ngủ nghỉ, ăn uống và giao 

tiếp xã hội là rất quan trọng và có thể giúp tránh được những 

khó khăn hoặc đưa tất cả chúng ta quay lại đúng hướng. Vì 

vậy, hãy thống nhất thời gian thức và thời gian thư giãn. Dành 

ra một vài khoảng thời gian để cùng con dùng bữa trưa nhanh 

hoặc nghỉ ngơi uống cà phê giữa các giờ học là một cách tuyệt 

vời và có thể giúp bạn kết nối với con, hỏi han về sức khỏe và 

tinh thần và nắm được tiến độ hay mức độ nắm vững một chủ 

đề của con. Cuối cùng, trò chuyện về thời gian thanh thiếu niên 

thực sự cần để ngủ, 9-10 tiếng một ngày cũng có thể là một ý 

tưởng tốt. Hãy cho con lý do để ngủ đến 9 giờ sáng. 

 
Chúng ta có thể tạo nên tinh thần lạc quan ở năm thi 
HSC như thế nào? 

 
HSC có thể là một dấu hiệu mang đến hy vọng. Hy vọng rằng 

nó có thể mang đến cơ hội được đi học ở trường TAFE, có 

được một công việc mới, học đại học hoặc đạt được một mục 

tiêu sự nghiệp đã ấp ủ từ lâu. Đối với những người khác thì đó 

có thể là hy vọng được giải phóng khỏi việc học, khỏi lịch trình 

thường ngày. Đây cũng là một nghi thức chuyển giao quan 

trọng để báo hiệu sự kết thúc của thời gian đi học và cần được 

tổ chức kỷ niệm như một thành tựu quan trọng cho tất cả các 

gia đình và cộng đồng. 

Vươn xa hơn sau HSC 

 
HSC cho phép các bạn trẻ của chúng ta làm những điều tuyệt vời 

sau khi rời ghế nhà trường. Ngày nay có rất nhiều con đường để 

đến với sự nghiệp và cơ hội việc làm trong tương lai. Một cách để 

tập trung vào hành trình sau HSC là được trang bị đầy đủ thông 

tin và giúp trẻ định hướng không gian này. 

 
Sau đây là một số đường link hữu ích cho  bạn tham khảo: 

 
Thông tin các trường đại học cho học sinh HSC (Sở Giáo Dục 

Bang NSW) 

https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/stay- 

healthy-hsc/resources/university-information-for-HSC- 

students 

 
Chương trình Đặc biệt dành cho các học sinh HSC bị chịu ảnh 

hưởng nhiều nhất (Sở Giáo Dục Bang NSW) 

https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/stay- healthy-

hsc/resources/news-special-program-for-most- impacted-HSC-

students 

 
Sau HSC, có rất nhiều lựa chọn (Sở Giáo Dục Bang NSW) 

https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/stay- 

healthy-hsc/resources/after-the-hsc-there-are-many- 

options 
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