
 

 

 

Làm Những Chuyện Bình Thường Thành Lạ Thường! 
Gwinnett County Public Schools  •  437 Old Peachtree Road, NW, Suwanee, GA 30024-2978 •  678-301-6000  •  www.gwinnett.k12.ga.us 

 
How to Stay Involved in Your Older Student’s Education – Vietnamese              Page 1 of 2 

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! 
 
 
 
 

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

Làm thế nào để tham gia vào sự nghiệp học 
tập của học sinh lớn tuổi 
Quí vị có thể nghĩ, “Chắc chắn, việc tình nguyện tại các trường tiểu học dễ 
dàng, nhưng con em đang học trường trung học cơ sở của tôi làm ngơ tôi 
khi chúng tôi cùng ở trong một phòng và con tôi đang học trường trung học 
phổ thông thì giống như một đứa trẻ mới biết đi…”Con có thể tự mình làm 
lấy!” Tôi tham gia được đến mức nào trong việc học của con em lớn tuổi?”  

Biết rằng việc tham gia của quí vị vào sự nghiệp học tập của con 
em lớn tuổi hơn là mãi mãi quan trọng. Thực vậy, phụ huynh có vai trò 
tư vấn chủ đạo khi các con lớn có những quyết định quan trọng trong việc 
hoạch định cuộc đời sau cấp phổ thông. Tham gia vào cuộc đời của các em 
trong suốt các năm trung học cơ sở sẽ làm cho việc duy trì vai trò tư vấn 
chủ đạo với con em học cấp trung học phổ thông được dễ dàng hơn. 

Trong khi việc tham gia vào sự nghiệp giáo dục của con em lớn tuổi có 
phần phức tạp, việc hòa điệu với những gì diễn ra ở trường học của con em, 
việc con em học tập trong lớp, và cách thức các em có thể tham gia nhiều 
hơn tại trường sẽ rất đáng công (Các bài nghiên cứu cho thấy các học sinh 
tham gia nhiều hoạt động cảm thấy gắn bó với trường và có một thái độ tốt 
hơn về việc học của mình.) 

Xem các gợi ý này về việc tham gia vào việc học tập và gắn kết tại 
trường của con em. 
Gắn kết với con em 
Có nhiều cách thức để quí vị chứng tỏ với con em đang học cấp trung học 
cơ sở rằng quí vị quan tâm đến thành tựu học vấn và quí vị sẵn lòng hổ trợ 
và bảo vệ các em nếu có vấn đề xảy ra. Một vài đề nghị:  
• Nói chuyện với con em về những gì xảy ra ở trường mỗi ngày. Hỏi 

thường xuyên – thực vậy, mỗi ngày – nếu có những thông điệp từ 
trường học, các hạn chót sắp đến cần phải ghi vào lịch, các đơn từ cần 
ký, vv. Quí vị có thể thấy việc dọn dẹp cặp táp thường xuyên cũng hữu 
ích. Tất cả chúng ta đều đã kinh nghiệp việc tranh giành vào phút chót 
để giải quyết các hạn mục về trường học phải có tại bàn ăn sáng. 
Không phải con em của quí vị cố tình trì hoãn, nhưng việc liên quan đến 
vấn đề hậu cần nhà trường không nằm trong suy nghĩ khi chúng ta13 
tuổi. 

• Dành thời gian rãnh cho con em đang theo học cấp trung học cơ 
sở. Cùng ăn một bữa ăn hay thức ăn nhẹ. Cùng làm một việc vui thú 
nào đó. Con của quí vị có một tài năng nào đó mà em có thể dạy quí vị? 
Hãy dành ra ít nhất một phần thời gian có cùng nhau để nói chuyện. 
Cho con của quí vị biết về những gì quí vị thích về em…óc hài hước 
vượt trội và sự trung thành với bạn bè, sự bền chí và óc tò mò. 

• Lắng nghe và chia sẻ các nỗi lo lắng. Hỏi con của quí vị về những gì 
quí vị có thể làm để làm cho mọi việc tốt 
đẹp hơn. Thỉnh thoa ̉ng, con em chỉ cần 
nói chuyện. Nếu vấn đề liên quan đến 
nhà trường, nói cho thông suốt. Đây có 
phải là vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi sự 
can thiệp của phụ huynh hay đây là việc 
mà quí vị có thể giúp em tự mình giải 
quyết? 

• Tránh la mắng và tranh cãi khi con em tuổi vị thành niên của quí vị đem 
tin xấu về nhà. Lắng nghe các lý do của em và thảo luận các khả năng và 
các biện pháp. Sẽ hữu ích nếu con của quí vị biết là quí vị tin tưởng rằng em 
sẽ thành công. 

• Đánh giá cao sự học của con em bằng cách khuyến khích việc bài tập cho về nhà và việc đọc. Giúp 
con em chọn giờ và nơi chốn tốt để làm bài vỡ và các dự án đặc biệt. Cung cấp các tài liệu cần thiết và 
trao cho các em sự hổ trợ không điều kiện của quí vị. 



Tham gia tại trường 
 
• Tìm biết về mỗi giáo viên của con em, không chỉ giáo viên chủ nhiệm. Đừng chờ cho đến khi có việc xảy ra 

trước khi quí vị nói chuyện với các giáo viên. Tham dự các đêm về chương trình giảng dạy và các cư hội khác 
để gặp gỡ các giáo viên mặt đối mặt, nhưng quí vị nên biết rằng các sự kiện này không phải là thời điểm tốt 
nhất để nói về các vấn đề nghiêm trọng về học tập hay hành vi. Thay vào đó, sắp xếp buổi họp phụ huynh hay 
một thời điểm để trao đổi bằng điện thoại về các mối quan tâm của quí vị.  

• Yêu cầu các buổi họp định kỳ với các giáo viên, đặc biệt là khi quí vị có một mối quan tâm. Thời gian được 
dành ra cho các buổi họp phụ huynh là vào Tháng 11 và tháng 2, nhưng quí vị có thể yêu cầu họp vào bất cứ 
thời điểm nào. 

• Hãy để ý đến các điểm số và kết quả thi của con em. Phụ huynh nhận bản báo cáo kết quả học tập định kỳ 
trong suốt niên học, nhưng đừng chờ đến khi nhận được bản báo cáo kết quả học tập nếu quí vị có mối quan 
tâm hoặc con em gặp khó khăn trong một môn học cụ thể nào đó trong quá khứ. Yêu cầu bản báo cáo kết quả 
điểm số thông thường trong bất cứ môn học nào mà con em có vấn đề.  

• Yêu cầu giúp đỡ nếu con em gặp khó khăn trong học tập. Giáo viên của con quí vị thường dành thời gian 
để giúp đỡ học sinh thêm hay ôn lại các phần chương trình trước và sau giờ học. Thêm vào đó, nhà trường có 
thể có các buổi dạy kèm, bạn cùng học hay các chương trình hổ trợ học tập khác. 

• Đọc tất cả các thông tin về các chính sách của nhà trường và chương trình giảng dạy một cách cẩn 
thận. Nhà trường gửi thông tin này về nhà vào đầu niên học, nhưng quí vị cũng có thể tìm thấy thông tin trên 
trang web của nhà trường và của hệ thống nhà trường (www.gwinnett.k12.ga.us). Nếu con của quí vị bắt đầu 
học trường trung học phổ thông, đảm bảo việc cùng em xem qua “Tập Sách Dành Cho Học Sinh Lớp Chín (The 
Freshman Book) ” vào mùa xuân của năm học lớp 8 và tập sách hoạch định dành cho cấp trung học phổ thông 
“Tập Sách Về Các Khả Năng Lựa Chọn (The Choice Book)” vào mùa thu của niên học lớp 9. Cả hai quyển sách 
này chứa thông tin mà con của quí vị cần cân nhắc khi có những quyết định quan trọng về các lớp học các em 
nên theo học và hoạch định về việc học sau bậc phổ thông. 

• Giữ mối liên hệ với phòng tư vấn. Một nhân viên tư vấn được chỉ định làm việc với cấp lớp của con quí vị và 
có thể thông báo đến quí vị về tiến độ học tập và hành vi của con em. 

• Tìm hiểu về Chương Trình Tư Vấn (Advisement Program) tại trường của con em. Các học sinh cấp trung 
học cơ sở và trung học phổ thông gặp gỡ các nhân viên tư vấn it́ nhất hai lần mỗi tháng. Các chương trình tư 
vấn theo cấp lớp đề cập các lãnh vực cần quan tâm khi học sinh càng lớn. Các chủ đề đặc thù của mỗi năm 
được thiết kế xoay quanh việc xây dựng các kỷ năng cá nhân, các kinh nghiệm học tập thành công và hoạch 
định cho tương lai. Hãy để các chủ đề thông thường này là sự màu đầu của các đàm thoại tại nhà.  

• Tìm biết về các phụ huynh khác và thiết lập các nhóm hổ trợ để làm việc về các vấn đề dựa trên lợi ích 
song phương.  

• Xem xét hồ sơ học tập của con quí vị mỗi năm. Đây là quyền của quí vị, và quí vị cần biết thông tin nào trong 
hồ sơ. Cổng Phụ huynh (Parent Portal) của GCPS giúp cho việc này còn dễ dàng hơn! 

• Tham gia các sự kiện thúc đẩy các chương trình và các cơ hội tại trường vào đầu niên học, đặc biệt là 
khi con của quí vị chuyển tiếp từ trường tiểu học sang trường trung học và từ trường trung học cơ sở sang 
trường trung học phổ thông. Thường được gọi là các buổi họp “articulation”, các chương trình chuyển tiếp này 
sẽ cung cấp cho quí vị khối lượng lớn thông tin về những gì quí vị chờ đợi ở cấp tiếp theo và cũng cung cấp 
cho quí vị cơ hội để biết xem quí vị có thể tham gia vào sự học của con em như thế nào. 

• Tham dự Hiệp Hội Phụ Huynh-Giáo Viên-Học Sinh (PTSA) và các tổ chức nhà trường khác (chẳng hạn 
như các câu lạc bộ khuyến khích (booster clubs)) hổ trợ các hoạt động mà con của quí vị sẽ tham gia. 
Tham gia hội đồng hay giúp gây quỹ. Đóng góp kiến thức chuyên ngành của quí vị. 

• Hãy ở đó để hổ trợ con của quí vị trong các buổi biểu diễn, thi thố học tập, và các sự kiện thể thao. Sự 
hổ trợ của quí vị rất quan trọng đối với con em và khích lệ sự tham gia. Biết rằng các cơ hội cho con của quí vị 
tham gia sẽ mở rộng tại trường trung học cơ sở và bùng nổ tại trường trung học phổ thông. Trong khi các hoạt 
động đó và các cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo có thể là yếu tố phụ trợ mạnh mẽ trong hồ sơ học tập cấp 
trung học phổ thông, quan trọng hơn nhiều, các học sinh gắn kết sẽ thỏa mãn nhiều hơn với việc học của mình.  

 
 
 

 
 

Các gợi ý do nhân viên trường Trung Học Cơ Sở Radloff và Phòng Tư Vấn (Advisement and Counseling) của GCPS đệ trình.
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