Các Gợi Ý của Các Trường Công Lập
Quận Gwinnett Nhằm Giúp Phụ Huynh
Tham Gia Vào Sự Nghiệp Học Tập Của
Con Em
“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!

6 Gợi ý nhằm giúp phụ huynh tham gia
Nhiều thập kỷ nghiên cứu cho thấy tác động tích cực của việc phụ
huynh tham gia vào cuộc đời và sự nghiệp học tập của con em. Theo
như hiệp hội PTA quốc gia, khi phụ huynh tham gia vào cuộc đời và sự
nghiệp học tập của con em, các em sẽ đạt thành tựu cao hơn, đi học
đều hơn, và tỉ lệ tốt nghiệp và theo học ở bậc sau phổ thông cao hơn;
có nhiều động cơ và có lòng tự tôn cao hơn; và ít có những vấn đề về
kỷ luật hơn. Tất cả những lợi ích tích cực này đúng với mọi lứa tuổi và
tất cả các cấp lớp. Thử áp dụng các gợi ý bên dưới nhằm giúp con em
thành công.

1. Trao đổi… Đừng chờ cho đến khi có vấn đề xảy ra mới nói chuyện với giáo viên của con em. Liên hệ với giáo
viên bằng thư điện tử, điện thoại hoặc giấy ghi chú. Luôn cập nhật thông tin thông qua trang web, bản tin nội bộ, hay
các sự kiện của nhà trường. Nhận biết các chính sách của trường và làm quen với chương trình giảng dạy. (Xem
mục “AKS” at www.gwinnett.k12.ga.us.) Đọc về các buổi họp phụ huynh trên trang web GCPS.

2. Kỳ vọng… Công Trình Nghiên Cứu Gia Đình của trường Harvard cho thấy các kỳ vọng to lớn nhưng thực tế
của bậc phụ huynh – khi được trao đổi một cách rõ ràng – sẽ chuyển biến thành sự thành công của học sinh. Thúc
giục con em theo học các lớp trình độ cao. Giúp em “có ước mơ lớn” và hổ trợ em trong việc hoạch định cho bậc
sau phổ thông.

3. Đọc… Khi đọc sách cho con em nghe, quí vị đọc với em, hoặc nói về những gì mình đã đọc, trọng điểm kiến
thức này chứng tỏ rằng giáo dục quan trọng đối với quí vị. Ngay cả trẻ em lớn tuổi vẫn yêu thích việc đọc to các câu
chuyện yêu thích của gia đình.

4. Thiết lập thông lệ… Giúp con em chọn thời điểm và địa điểm tốt cho việc làm bài tập về nhà và học tập.
Để biết thêm các chỉ dẫn, vui lòng đọc “9 gợi ý nhằm giúp con em làm bài tập cho về nhà”.

5. Việc đọc thêm… Chọn các chuyến khảo cứu gia đình đặt trọng tâm vào việc học tập, và tận dụng các
nguồn thông tin giáo dục tại thư viện, các bảo tàng gần nhà, và công viên. Sử dụng TV một cách khôn ngoan. Xem
TV với con em và thảo luận những gì mình xem.

6. Nói – và Lắng nghe… Dành ra những giờ phút gia đình để nói chuyện và chia sẻ các hoạt động chung.
Lắng nghe các mối quan tâm của con em. Hổ trợ và giúp đỡ các em trong các tình huống khó khăn.
Chúng ta sẽ cùng nhau ở đó vì con em của chúng ta – Các Trường Công Lập Quận Gwinnett và QUÍ VỊ!
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