Các cách thức hổ trợ con
em khi em gặp khó khăn
trong học tập
Các Gợi Ý Giúp
Phụ Huynh Tham
Gia của Các
Trường Công Lập
Quận Gwinnett
“Hãy Ở Đó” (Be There) là một
phong trào toàn quốc nhằm gây cảm
hứng cho phụ huynh trong việc tích
cực tham gia vào sự nghiệp học tập
của con em. Những phút giây phụ
huynh có thể giáo huấn con em ở
khắp nơi. Hãy là người thầy yêu
thích của con em. Nối kết một cách
có ý nghĩa và các hành động đơn
giãn của quí vị sẽ đưa đến những
thành quả to lớn tại nhà, nơi vui chơi
và trong trường!

Mỗi một trẻ em sẽ gặp khó khăn trong vài môn học hay bài vỡ một
lúc nào đó trong sự nghiệp học tập của em. Thỉnh thoảng, các khó
khăn trong học tập này có thể do kỷ năng – chính tả, đọc, viết, hay
toán – và đòi hỏi học sinh tập trung liên tụ để theo kịp bài vỡ. Đây
là một vài gợi ý về các cách thức quí vị có thể hổ trợ con em khi
các em đương đầu với thời kỳ khó khăn trong học vấn.

Làm gương về cách thức đương đầu với nhiệm vụ, kiên
trì, và sau đó là thành công. Nói thông suốt quá trình xử lý ý
tưởng và quá trình giải quyết vấn đề của chính quí vị để con em
có thể học cách xử lý các vấn đề khó khăn.

Tập trung và củng cố các nổ lực của con em, hơn là chỉ
tập trung vào thành phẩm, một điểm số, hay một bài kiểm tra..
Cần ăn mừng sự tiến bộ.

Tập trung vào điểm mạnh của con em trong khi giúp em
khắc phục điểm yếu. Làm tất cả những gì quí vị có thể để
hướng óc tò mò của con em vào trong một lãnh vực mà em làm
tốt.

Hãy tích cực, chuyên cần, và hổ trợ khi con em gặp khó
khăn trong việc học hỏi những điều mới mẻ và xử trí các thử
thách mới mẻ.

Nếu con của quí vị gặp khó khăn trong môn đọc …

Chúng ta sẽ cùng
nhau ở đó vì con
em của chúng ta –
Các Trường Công
Lập Quận Gwinnett
và QUÍ VỊ!

•

Đặt tờ báo buổi sáng trên bàn ăn sáng mỗi sáng, để mở mục
thú vị nhất đối với con của quí vị.

•

Tạo điều kiện để các em tiếp cận các tài liệu đọc cuốn hút sự
chú ý của các em, bao gồm các tạp chí thu hút mối quan tâm
lớn, đố chữ, và các câu đố, báo khác, vv. Thư viện công cộng
của quí vị có tất cả các tài liệu này để cho khách mượn.

•

Để các quyển sách có mức thu hút lớn và các tài liệu đọc bên
tay bất cứ khi quí vị đi đâu – trên xe, trên xe buýt, khi chờ hẹn,
vv. Các quyển sách thu băng cũng hữu ị́ch trên xe hay tại nhà.
Những tài liệu này cũng có tại thư viện công cộng.

•

Là một tấm gương tốt cho con em. Tắt TV và để các em thấy
quí vị đọc.

Lồng việc đọc và viết trong hoạt động hàng ngày chẳng
hạn như làm và đọc các danh sách các đồ vật cần mua, cần làm,
cần đóng gói, hay các chỉ dẫn cần tuân theo, vv.
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Dán các từ vựng hiện hành trong các thẻ ghi chú và đặt các thẻ này tại các vị trí chiến
lược tại nhà. Giữ các thẻ gần bên để tiện việc xem lại khi ở trên xe hơi, hay tại các cuộc hẹn với
bác sĩ, vv.

Đảm bảo con của quí vị tham gia vào các hoạt động không mang tính học thuật hay
dự án mà ở đó con của quí vị có thể phát triển vượt bực. Thành công trong một vài lãnh
vực sẽ giúp nâng cao lòng tự tôn, điều sẽ bị ảnh hưởng nếu
con của quí vị gặp khó khăn trong các lãnh vực khác.

Nếu điểm số bắt đầu trượt, không loại trừ các hoạt
động mà chỉ giảm bớt. Ví dụ như, thay vì bắt con em thôi
chơi bóng chày, giảm số lượt chơi của em hay giảm thời lượng
chơi ở mỗi lần chơi để dành nhiều thời gian hơn cho việc học
và hoàn tất bài tập cho về nhà.

Trước khi làm bài kiểm tra ở trường, yêu cầu con em
đặt ra một bài kiểm tra cho riêng mình, dựa trên các câu
hỏi mà em nghĩ rằng giáo viên sẽ hỏi. Bài kiểm tra tự đặt ra này
mang tích chất thực hành và xem lại bài trước khi em làm bài kiểm tra tại trường.

Ăn chung và chứng tỏ mối quan tâm thành thực đối với ngày học và bài vỡ của con
em. “Nói cho ba mẹ nghe về ngày học của con.” “Phần thú vị nhất của ngày học là gì?” “Con học gì
trong môn khoa học? Toán?” Các đàm thoại ở nhà về việc học của con quí vị sẽ giúp em nhớ vấn đề
của môn học.

Dán những ghi chú khích lệ con em trong cặp táp và trong giỏ thức ăn trưa/thức ăn
nhẹ. “Chúc con làm bài tốt trong môn kiểm tra khoa học hôm nay! Ba mẹ biết con sẽ làm bài tốt.”
“Ba mẹ đánh giá cao việc con nổ lực học môn chính tả. Cố lên!”

Theo dõi các hoạt động và kế hoạch của con em, sử dụng các giấy ghi chú, email, hay tin
nhắn. Đàm thoại với con em và gắn kết với em là rất quan trọng trong việc hổ trợ các thành công
trong học vấn của em.

Sử dụng một tấm bảng trắng nhỏ trong phòng ngủ của con em để ghi lại các ghi chú, nhắc
nhở, các từ vựng, hoạch định các dự án dài hạn, hay để động não các ý tưởng trước khi bắt đầu bài
viết.

Giới hạn các thiết bị điện tử, đặc biệt là trong giờ làm bài tập về nhà. Đưa TV ra khỏi
phòng ngủ của con em. Cho phép sử dụng máy vi tính trong phòng gia đình, nơi đó quí vị có thể để
mắt đến màn hình khi quí vị đi ngang phòng. Việc này không chỉ giúp con em tập trung vào bài vỡ
hiện tại, mà còn giúp đảm bảo việc nối mạng an toàn.

Dạy con em cách thức sử dụng sổ hoạch định và củng cố việc sử dụng công cụ này.
Có thể mất một thời gian để điều này trở thành một thói quen, do đó phải tiếp tục nhắc nhở.

Đặt ra thời gian làm bài tập về nhà hay xem lại bài vỡ mỗi tối, cho dù nếu con của quí vị
không có bài tập về nhà.
Nếu quí vị tin rằng việc con em gặp khó khăn trong học tập mang một ý nghĩa nhiều hơn chỉ là
mỗi việc “hiểu” một bài giảng cụ thể và có khả năng là một dấu hiệu của một vấn để nghiêm
trọng hơn trong khả năng học tập, liên hệ giáo viên của con em để sắp xếp một buổi họp.
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