Vietnamese

Kính gửi Các Gia Đình và Những Người Nuôi Nấng Trẻ,
Sự học bắt đầu từ lúc chào đời! Điều quan trọng là các gia đình cảm thấy được trợ
giúp và biết cách để họ có thể khuyến khích con em mình học hỏi ngay lúc còn ấu thơ.
Chúng tôi gom góp tập tài liệu này để gửi đến quí vị một số thông tin và hướng dẫn về
cách quí vị có thể giúp con em mình học tập và chuẩn bị để thành công khi đi học mẫu
giáo.
Tập thể của chúng tôi đã cùng hợp tác với nhau để cung cấp cho quí vị một số dữ liệu
có giá trị, bao gồm danh sách các kỹ năng, để cho quí vị có những khái niệm về cách
giúp cho con em mình chuẩn bị để được thành công khi đi học mẫu giáo. Nguồn động
lực chính có giá trị nhất của trẻ em là gia đình hoặc người nuôi nấng, và nhất là
khoảng thời gian cùng nhau đọc sách, cùng khám phá, và cùng vui chơi! Mặc dù các
kỹ năng được liệt kê là những đề xuất, nhưng không nhất thiết là các em phải
làm tất cả mọi điều trong danh sách để bắt đầu lớp mẫu giáo.
Tập tài liệu này cũng chứa nhiều thông tin liên quan từ việc chuẩn bị cho các em được
thành công khi đi mẫu giáo, đến những gì các em sẽ học trong lớp mẫu giáo, và cả
những điều thú vị mà quí vị có thể làm cùng với con em mình để giúp phát triển và hỗ
trợ những kỹ năng của trẻ! Sáu điều hướng dẫn của Bộ Giáo dục Michigan được ghi
chú nổi bật một số câu hỏi mà cha mẹ có thể có khi con em của họ vào học mẫu giáo
cũng được bao gồm trong tập tài liệu. Các hướng dẫn thêm có thể được tìm thấy tạit
http://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140- 6530_6809-152726--,00.html.
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả các em (cả gia đình và người nuôi nấng) đều
được chuẩn bị để đạt đến sự thành công khi các em đi học mẫu giáo. Bằng cách
cùng làm việc với nhau chúng ta có thể làm điều này thành những trải nghiệm thành
công và thú vị cho mọi người!
Trân trọng,

Ủy ban Tư vấn Chương Trình Giúp Trẻ Sẵn sàng Đi Học
Nhóm Hợp Tác Của Tổ Chức Khởi Đầu Tốt của Quận Ingham
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Trẻ em học nhiều kỹ năng khác nhau, trong các lĩnh vực
sau đây sẽ giúp các em chuẩn bị để thành công trong
mẫu giáo. Một số kỹ năng này bao gồm:
Phát Huy Ngôn Ngữ
 Trả lời các câu hỏi về câu chuyện mà
quí vị đoc cùng với em
 Thay phiên nói hai hay
nhiều lần trong một cuộc
đối thoại
 Dùng những chữ đã học từ
trong những cậu chuyện, trong
sự học hỏi và trong các cuộc đối
thoại
 Được nhận hiểu của hầu hết mọi
người khi phát biểu
 Dùng đúng từ Tôi, Cậu ấy, Cô ấy,
cậu ta, cô ta, của cậu ta và của cô ta

Phát Huy Thể Chất
 Nhảy với hai chân

Phát Huy Khả Năng Đọc Viết

Phát Huy Cảm Xúc
 Có thể tách khỏi người chăm sóc
chính trong một khoảng thời gian
dài
 Tự chăm sóc các nhu cầu của chính
mình (tự chùi sau khi đi vệ sinh,
rửa tay)

 Phát âm những chữ (hợp vần, âm
đầu)

 Nhận định 18 chữ cái và 15 chữ

thường và một số âm của những chữ
này
Nhận biết tên viết của chính mình


 Nhìn sách từ trước ra sau và lật từng


trang một
Viết tên của mình bắt đầu bằng chữ
cái và kết thúc bằng các chữ thường




Sử dụng cách nắm ba chiều (ngón
tay cái và hai ngón tay) để viết hoặc
vẽ một chữ, số, hoặc hình dạng
Sử dụng kéo cỡ nhỏ

Phát Huy Khả Năng Giao Tiếp
 Tin tưởng người lớn và trẻ em khác
 Chơi với không chỉ là người
bên cạnh nhưng với các bạn
khác

 Học tập và tham gia trong một nhóm

 Tự chủ những biểu hiện cảm xúc


của mình
Nhận thức được không gian
riêng của chính mình và của
người khác

Phát Huy Khả Năng Toán Học:

 Đếm to đến 20
 Chỉ ra và sử dụng tên của số cho đến
10 vật dụng

 Nhận ra số từ 1 đến 10
 Xác định những hình dạng cơ bản




(hình vuông, hình tròn, hình tam
giác, hình chữ nhật, hình kim cương,
hình bầu dục))
Tạo một bản mẫu với hai phần ( xanh,
trắng, xanh, trắng)
Sắp xếp các vật thể theo một cái gì đó
chung (màu sắc, kích thước, hình dạng
vv)

Những Biểu Lộ Khả Năng Học Tập
 Cho thấy sự tò mò và động cơ để học
những điều mới
 Làm những công việc độc lập từ 10-15 phút
 Chăm chú và tập trung vào một sinh
hoạt trong 10-15 phút (ví dụ nghe
kể chuyện)

 Nhớ và kết nối những dữ kiện với môi
trường (cửa hàng tạp hóa, thư viện)

 Thực hiện lời chỉ dẫn với hai


bước và ghi nhớ các thói quen
đơn giản
Kiên trì và giải quyết các vấn đề đơn
giản (ví dụ lắp đặt các mảnh ghép)
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Tôi Có Thể Làm Gì Ở Nhà?
Hướng Dẫn Phụ Huynh #16
Là người thầy đầu tiên của con,
quí vị có một vai trò quan trọng.
Quí vị có thể giúp con mình chuẩn
bị cho sự thành công khi đến
trường và trong cuộc sống.
Vấn đề là số lượng và chất lượng của
thời gian mà quí vị dành cho con của
mình. Quí vị có thể làm một số việc để
giúp con mình chuẩn bị tốt hơn khi đến
trường mà còn được cùng con vui chơi.





ĐỌC SÁCH mỗi ngày. Chia sẻ sự
yêu thích sách vở của quí vị với con.
Nghiên cứu cho thấy có những lợi ích
từ việc đọc sách cho con quí vị 30
phút mỗi ngày. Điều này không nhất
thiết phải làm trong một lần.
 NÓI và LẮNG NGHE. Khi quí vị nói
chuyện và lắng nghe con của quí vị,
em sẽ phát huy khả năng ngôn ngữ
và học những kỹ năng cần thiết.
 TỪ VỰNG. Hãy dùng bao nhiêu từ
vựng có thể để diễn tả các vật
trong thế giới của con quí vị.
Những số từ vựng mà con quí vị biết
liên quan đến sự thành công đọc sách
sau này của em. Không sử dụng ngôn
ngữ 'nói như con nít'. Nếu con quí vị
mắc lỗi trong ngữ pháp, hãy lặp lại từ
này một cách chính xác.
 TÔN TRỌNG. Hãy tôn trọng con quí
vị và các trẻ khác. Con quí vị học từ
sự quan sát quí vị. Hãy đảm bảo hành
động của quí vị là những gì quí vị
muốn con mình lặp lại
 CHƠI với con. Hãy để các con xem
quí vị như một người vui tươi. Hãy nhớ
rằng chơi là công việc của trẻ. Trẻ em
giải quyết vấn đề và học các kỹ năng
mới thông qua chơi.



GIÚP cho con quí vị nhận ra
mình là người có khả năng.
Giúp xây dựng lòng tự tin bằng
cách chỉ ra tất cả những điều con
quí vị làm 'đúng'. Hãy cố gắng tìm
điều tốt trong con của quí vị. Giúp
con quí vị thấy mình tuyệt vời như
thế nào.
NẤU ĂN với con của quí vị. Đo
lượng, đổ, khuấy, đọc công thức,
dọn dẹp, và ăn với con quí vị. Các
sinh hoạt nấu ăn là cách tốt để
vận động các cơ bắp nhỏ. Những
cơ này được sử dụng sau này để
viết.
TÔ MÀU và vẽ với con quí vị.
Điều này sẽ làm tốt các kỹ năng
vận động của trẻ và giúp chuẩn bị
các cơ bắp của các ngón tay để
viết.

HỎI để được giúp. Nếu bạn quan
tâm đến sự phát triển của con mình ở
bất cứ lãnh vực nào, và với trẻ dưới ba
tuổi, hãy gọi 1-800-Early On. Nếu con
quí vị trên ba tuổi, hãy liên hệ với
Build Up Michigan
(http://buildupmi.org), khu học chánh
địa phương của quí vị, hoặc Bộ Giáo
dục Tiểu bang Michigan, Văn phòng
Giáo dục Các Trẻ Đặc biệt, theo số 1888-320-8384.

.
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Làm Sao Tôi Có Thể Ghi Danh Cho Con Tôi Vào Lớp Mẫu Giáo?
Hướng Dẫn Phụ Huynh #3
Một đứa trẻ năm tuổi đúng vào hoặc
trước ngày 1 tháng 9 có thể ghi danh
vào mẫu giáo.*













Dưới đây là một số giấy tờ thông
thường cần thiết để ghi danh
cho con của quí vị vào lớp mẫu
giáo.

Hầu hết các khu học chánh công lập
bắt đầu nhận ghi danh các em vào
lớp mẫu giáo vào đầu mùa xuân cho
lớp học mùa thu sau.
Liên hệ với trường học địa phương
của bạn để biết ngày chính xác.
Nếu quí vị thích ghi danh cho con
mình ở một huyện khác với khu học
chánh của quí vị, hãy liên hệ với khu
học chánh đó để biết liệu họ có mẫu
đơn ghi danh trường tự chọn vào lớp
mẫu giáo hay không và nếu có thì
thời hạn nộp đơn là lúc nào.
Hãy chuẩn bị với tên, địa chỉ và số
điện thoại để điền vào các mẫu
đơn. Đồng thời mang theo thông
tin liên lạc về bác sĩ của con quí vị.
Kiểm tra với trường học địa phương
của quí vị về những thông tin mà họ
muốn bạn mang đến.
Nếu quí vị không có tất cả các mẫu
đơn mà họ muốn, quí vị vẫn nên ghi
danh cho con của mình vào mẫu
giáo. Nhân viên nhà trường có thể
giúp quí vị có được bất kỳ mẫu đơn
nào còn thiếu.
Nếu quí vị đang ở nơi tạm trú hoặc
gần đây đã mất nhà ở, hãy cho nhà
trường biết khi quí vị ghi danh.
Khi quí vị ghi danh, hãy để cho nhà
trường biết con của quí vị có nhận
các dịch vụ khác không, chẳng hạn
như tập nói.









Cần có bằng chứng về tuổi tác và
giấy chứng nhận của con quý vị
(giấy khai sinh). Các giấy chứng
nhận ngày sinh khác có thể được
chấp nhận (hộ chiếu, hồ sơ về
ngày sinh của bệnh viện, hồ sơ
nhận con nuôi hoặc giấy chứng
nhận rửa tội, vv.).
Giấy chứng nhận cư trú (giấy
phép lái xe, thẻ đăng ký cử tri,
hóa đơn điện nước, hồ sơ thuê
nhà, tờ khai thuế lợi tức hoặc bất
kỳ tài liệu chính thức nào cho
thấy cả tên và địa chỉ của quí vị).
Hồ sơ chích ngừa và chủng ngừa.
Quí vị có thể liên hệ với trường
của quí vị để xin miễn, nếu đó là
trường hợp miễn chủng ngừa vì lý
do tôn giáo hoặc y tế. Những bệnh
cần chủng ngừa có thể tìm thấy
Michigan Care Improvement
Registry (www.mcir.org).
Kiểm tra về thị giác và thính giác.
Mỗi trẻ cần có một kỳ kiểm tra
thính giác và thị giác trước khi
bắt đầu đi mẫu giáo.

* Vui lòng xem Hướng dẫn Phụ
huynh # 4 để biết thông tin về
muốn ghi danh nhập học sớm
lớp mẫu giáo.
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Con Tôi Sẽ Làm Gì Ở Lớp Mẫu Giáo?
Hướng Dẫn Phụ Huynh #9
Nếu con của quí vị đã đi nhà trẻ
hay một trung tâm trông trẻ, thì
đi mẫu giáo có thể là một "sự thay
đổi lớn.”
 Chương trình mẫu giáo được tổ chức quy
mô hơn nhà trẻ. Các trường ngày nay
giảng dạy nhiều thời gian hơn để đáp
ứng các mục đích nhất định.
 Các trường địa phương được phép chọn
các chương trình để đáp ứng các mục
tiêu cho việc học tập. Các trường học
cũng chọn các sinh hoạt hàng ngày ở
trường mẫu giáo.
 Tiểu bang Michigan có các mục tiêu cho
những điều mà các trẻ cần phải học
được sau khi kết thúc năm mẫu giáo.
Hãy yêu cầu giáo viên của con quý vị
chia sẻ các thói quen hàng ngày của
lớp mẫu giáo với quý vị. Sau đó, quí
vị có thể nói chuyện với con về các
sinh hoạt của ngày, chẳng hạn như:
 Tham gia trong nhóm lớn và nhỏ.
 Thời gian để trẻ làm việc một mình trong
các công trình hoặc trong "tổ sinh hoạt"
quanh phòng.
 Giờ ăn quà vặt
 Giờ ăn bửa trưa.
 Sinh hoạt náo động và yên tĩnh.
 Các lớp học bổ sung như tập thể dục,
âm nhạc, nghệ thuật, thư viện và máy
tính.

Dù sinh hoạt của lớp mẫu giáo
như thế nào, điều quan trọng
nhất là sự đa dạng và nhiều thể
loại để có nhiều cơ hội học tập.
 Các giáo viên giỏi biết rằng các em
mẫu giáo cần rất nhiều cơ hội học
tập. Các sinh hoạt trong các môn
học điển hình được kết hợp với
những học hỏi phát huy khả năng
giao tiếp/xúc cảm và thể chất.
 Bằng cách nói chuyện với giáo
viên, quí vị có thể tìm hiểu về
những gì con quí vị đang làm.
Điều này rất quan trọng trong
những thay đổi khi quí vị làm việc
cùng nhau để giúp con quí vị điều
chỉnh
 Khi điều này xảy ra là lúc con quí
vị mong muốn được đến trường
mỗi ngày!
Lớn lên - Thay đổi từ những năm
trước tuổi đi học. Những khác
biệt mà con quí vị có thể gặp
trong lớp học:







Thời gian có nhiều cấu trúc hơn
và những sinh hoạt có lời chỉ dẫn
từ giáo viên nhiều hơn.
Có nhiều dự án nhóm hơn và ít
chơi tự do.
Sinh hoạt bên trong nhiều hơn, ít
giờ ra ngoài hơn.
Viết nhiều chữ và số hơn.
Nhiều luật qui định trong trường hơn.
Lớp có nhiều học sinh hơn.
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Vì Sao Lại Chơi Trong Lớp Mẫu Giáo
Hướng Dẫn Phụ Huynh #10
Có nhiều cách để học. Trẻ em
và người lớn học cách tốt nhất
khi được khuyến khích và quan
tâm.
Nhiều năm nghiên cứu cho thấy chơi
không chỉ đơn thuần là vui và giải trí.
Chơi kíck thích mạnh mẽ sự tăng
trưởng ở nhiều lãnh vực, bao gồm:
 Tinh Thần: Có một liên kết chặt
chẽ giữa lối chơi và sự tăng trưởng
của trí não. Nó đặt nền móng sau
này cho sự thành công của học tập
trong môn đọc và viết. Nó cung
cấp những kinh nghiệm giúp trẻ
phát triển.
 Giao Tiếp Xã Hội: Chơi rất
quan trọng đối với trí tưởng
tượng. Nó cũng giúp phát triển
các kỹ năng giải quyết vấn đề
một cách sáng tạo.
 Xúc Cảm: Trò chơi giả đò làm tốt
tinh thần đồng đội và tính thương
người. Nó cũng giúp trẻ học cách
kiểm soát hành vi của mình.
 Thể Chất: Sự mạnh bạo và sôi nổi
của trò chơi năng động giúp cơ bắp
của trẻ em nở nang và trí tuệ phát
triển.

Chơi có các lợi ích khác cho
việc học tập:
 Hầu hết các trẻ mẫu giáo chưa sẵn
sàng ngồi và lắng nghe trong thời
gian dài.
 Nghiên cứu cho thấy chơi đóng
vai trò tốt hơn khi giáo viên sử
dụng sở trường và sở thích của
đứa trẻ. Sau đó giáo viên có thể
tạo những cơ hội để trẻ học hỏi
qua kinh nghiệm.
 Trò chơi của một đứa trẻ là một
công việc của em. Một lớp học
mẫu giáo nên được xếp đặt với
thật nhiều dịp để học qua các
trò chơi.
 Trẻ em thích đến trường khi giáo
viên nâng đỡ việc học tập của trẻ
bên trong và cả bên ngoài lớp học
và khi cha mẹ của em quan tâm
đến ngày đi học của em.
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Làm Sao Tôi Có Thể Giúp Con Tôi Được Nhẹ Bớt Những Bồn Chồn

Các tà

Vào Ngày Đầu Đi Học?
Hướng Dẫn Phụ Huynh #18

Thái độ tích cực sẽ ảnh hưởng lâu dài.
 Con của quí vị sẽ cảm thấy sự tự tin
của quí vị trong khả năng của mình để
thành công.
 Con của quí vị bị ảnh hưởng bởi
những điều quí vị nói và làm. Em
cũng nhìn thấy những cảm xúc mà
quí vị biểu lộ.
 Điều quan trọng là quí vị cảm thấy vui
và mừng về việc con mình bắt đầu đi
học mẫu giáo. Con của quí vị sẽ theo
sự dẫn dắt của quí vị.
 Có rất nhiều cuốn sách hay để đọc
cùng nhau để sẵn sàng cho ngày đầu
tiên của năm học.



Nói lời tạm biệt thì tốt hơn là "tự
nhiên biến mất.”




Bữa sáng là nguồn nhiên liệu cho cơ
thể của con quý vị.
Cách tốt nhất để con quí vị có được năng
lượng trong ngày là cho em ăn bữa sáng
lành mạnh. Bữa ăn này rất quan trọng vì
cơ thể con quí vị cần "nhiên liệu" để nạp
vào buổi sáng. Nhiều nghiên cứu cho thấy
rằng trẻ em ăn sáng mỗi ngày có hồ sơ học
tập và thái độ tốt hơn. Nhiên liệu thu được
từ bữa ăn sáng lành mạnh cũng giúp ích
cho trí nhớ.

giúp cho con của quí vị được yên
tâm hơn.
Xếp đặt quần áo và cặp sách
vào đêm hôm trước được áp
dụng tốt cho nhiều gia đình.



Rời con quý vị vào ngày đầu tiên
có thể là khó khăn. Các nghiên
cứu cho thấy rằng lời chào tạm
biệt dứt khoát nhưng đáng yêu là
cách tốt nhất để đi.
Hãy dổ dành con quí vị và cho con
biết rằng quí vị sẽ gặp lại em.
Đừng làm cho con quí vị cảm thấy
lúng túng khi em buồn khi thấy
quí vị đi.
Giáo viên có thể giúp quí vị những
ý kiến hay cho ngày đầu năm học.

Cho các em có quyền chọn lựa.
Hãy cho con quý vị lựa chọn quần áo đi
học, lựa thức ăn và đồ dùng học tập.
Điều này có thể giúp em cảm thấy tự tin
và tự chủ hơn. Điều này cũng làm tăng
kỹ năng độc lập.
Những giờ vội vàng vào buổi sáng có
thể tránh.


Thức dậy đúng giờ để chuẩn bị cho việc
đi học làm cho gia đình của quí vị đỡ
căng thẳng hơn. Điều này
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Làm Sao Tôi Có Thể Tham Gia Vào Việc Học Tập Của Con Tôi?
Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh #20
Nghiên cứu cho thấy điều quan trọng
là việc quí vị tham gia vào việc học
hành của con quí vị.
Sự tham gia của phụ huynh giúp con của
quí vị thành công trong học tập. Nó là
kết quả trong việc vắng mặt ít và cư xử
tốt của con quí vị. Cả gia đình cùng giúp
cho việc học tập là rất quan trọng. Điều
này ảnh hưởng đến thành công của con
quí vị. Nó có ý nghĩa nhiều hơn thu
nhập, trình độ học vấn hoặc nền tảng
văn hoá của quí vị, và nó là một niền
vui.
Ba điều giúp con của quí vị thành
công trong học tập:
1. Giúp xếp đặt thời giờ của trẻ.
2. Giúp làm bài tập.
3. Nói về trường học.
Những lời khuyên sau đây có thể
giúp con quí vị làm tốt:
 Bắt đầu một thói quen hàng ngày
của gia đình. Dành thời gian và nơi
yên tĩnh để học tập. Hãy cương
quyết về giờ ngủ. Ăn tối với nhau.

Giới hạn giờ xem truyền hình. Xếp
đặt những sinh hoạt và chăm sóc sau
giờ học.

Thưởng phạt phân minh.

Để ý và nâng đỡ những tài năng đặc
biệt.
 Chia sẻ thành công với gia đình và
bạn bè.
 Nói một cách tích cực về kinh
nghiệm của trường.

TÌNH NGUYỆN: Hỗ trợ lớp học của
con mình bằng cách giúp giáo viên
của em. Đi tham quan. Chia sẻ văn
hóa gia đình của quí vị với những đứa
trẻ khác.
KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO CỦA PHỤ
HUYNH:
Tham gia vào PTA/PTO hay những
nhóm phụ huynh khác. Những nhóm
này tổ chức nhiều dịp để giúp trong
trường. Họ cũng cho quí vị cơ hội để
kết nối với các phụ huynh và nhân
viên khác trong trường.
GIÚP ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH: Hãy
cho Hiệu Trưởng biết nếu quí vị muốn
phục vụ trong hội đồng cố vấn hoặc
ủy ban. Tham dự các cuộc họp của
hội đồng quản trị hoặc các buổi làm
việc.
Nếu quí vị là cha mẹ của một đứa trẻ
có khuyết tật, hãy chắc chắn rằng quí
vị được ở trong việc phát triển
Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP).
Sự tham gia của quí vi rất quan trọng
đối với tiến trình IEP

Có nhiều cách để tham gia:
LIÊN LẠC: Đọc và trả lời tất cả các
thông báo và bản tin. Tham dự các buổi
họp với thầy cô giáo. Sẽ có người thông
dịch nếu quí vị cần.
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Có Những Sách Nào Để Đọc Để Giúp Con Tôi Chuẩn Bị Đi Mẫu Giáo?

Có! Sau đây là những sách mà có thể giúp con quí vị biết về những sinh hoat của lớp mẫu giáo
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