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S ự à t h n h c ô n g 
Nếu Cha mẹ có thể nuôi con lại 

một lần nữa 
 
 

Cha mẹ sẽ xây dựng lòng tự trọng trước, rồi mới                            
đến xây ngôi nhà  

 
Cha mẹ sẽ tô vẽ nhiều hơn và chỉ tay ít hơn 

 
Cha mẹ sẽ kết nối nhiều hơn và chỉnh sửa ít hơn 

 
Cha mẹ sẽ rời mắt khỏi đồng hồ để dõi theo con 

 
Cha mẹ sẽ quan tâm để biết ít hơn và biết để quan       

tâm nhiều hơn 
 

Cha mẹ sẽ đi dạo và thả diều nhiều hơn 
 

Cha mẹ sẽ ngừng chơi những trò chơi nghiêm túc                          
và nghiêm túc chơi 

 
Cha mẹ sẽ cùng chạy qua các cánh đồng và ngắm       

các vì sao  
 

Cha mẹ sẽ dành nhiều cái ôm hơn và kéo tay ít hơn 
 

Cha mẹ sẽ cùng ngắm nhìn cây sồi trong cây trứng cá 
thường xuyên hơn 

 
Cha mẹ sẽ ít cứng nhắc hơn và khẳng định nhiều hơn 

 
Cha mẹ sẽ thể hiện ít hơn tình yêu quyền lực 

 
Và cho thấy sức mạnh của tình yêu nhiều hơn  

 
- Diane Loomans 

CÁCH ĐỌC CÁCH ĐÁNH VẦN TỪ... 

Trước kia từng có một trương trình quảng cáo trên truyền hình đặt 
câu hỏi “hãy đánh vần từ RELIEF (có nghĩa là thư giãn, thoải mái) 
và câu trả lời là R-O-L-A-I-D-S (trả tiền). 

Câu hỏi của tôi là “từ Sucess (thành công ) được đánh vần thế 
nào?” Liệu câu trả lời có phải là  S-T-A-A-R ? Điều đó có nghĩa là 
đạt được điểm cao, có bằng khen xuất sắc, giành chiến thắng 
trong các giải bóng đá hoặc bóng chuyền, giành được thành tích 
trong lĩnh vực mỹ thuật và thể thao, có vị trí ngồi danh dự, giấy 
khen đi học đầy đủ,  tốt nghiệp trung học, thư chấp nhận nhập học 
từ các trường đại học, tăng khả năng đọc hiểu. Huy hiệu phần 
thưởng từ “Girl scout or boy scout”. Và có thể liệt kê rất nhiều thứ 
khác nữa?                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                
Lại một mùa thi nữa để đánh giá chất lượng dậy học và học tập 
đang đến rất gần. Có thể cảm nhận được mức độ căng thẳng ở 
nhiều trường học và gia đình đang bắt đầu tăng lên. Mặc dù 
những bài kiểm tra này rất quan trọng, nhưng cũng cần nhớ rằng 
đây chỉ là một bài kiểm tra và hoàn toàn có cơ hội thi lại.  
                                             
Điều tất yếu là gia đình và nhà trường luôn mong muốn cho con 
em và học sinh của mình vượt qua các bài kiểm tra STAAR của hệ 
thống đánh giá khả năng học tập của tiểu bang Texas. Tuy nhiên, 
với tư cách là những người hướng dẫn, nhà giáo dục và bậc phụ 
huynh, chúng ta mong muốn con cái mình  vượt qua những thử 
thách của cuộc sống. Do đó “Thành công” được đánh vần hay 
được hiểu là sự kiên trì, khả năng hồi phục, lòng vị tha, sự đồng 
cảm,  sống có mục đích và mục tiêu rõ ràng, có lòng trắc ẩn và 
sống chính trực. Những đặc điểm nhân cách cần thiết này thường 
không được viết ra trong chương trình giảng dạy hoặc giáo án, lý 
do là bởi vì những đặc điểm này thường là những thứ có thể nắm 
bắt, nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày hơn là được dạy dỗ ở 
trường. Điều này phụ thuộc rất lớn vào cách người lớn chúng ta 
thể hiện những đặc điểm tính cách này trong cuộc sống hàng 
ngày. Khi chúng ta gặp thất bại, hãy tỏ ra kiên trì và cố gắng làm 
lại một lần nữa. Khi chúng ta đánh giá sai người khác, bao gồm cả 
khi nhận định sai về con cái, hãy thành thật xin lỗi. Khi chúng ta bị 
hiểu lầm, hãy nhanh chóng bỏ qua. Khi chúng ta thấy ai đó đang 
đau khổ, hãy sẵn sàng lắng nghe và thể hiện sự cảm thông. Khi 
chúng ta thấy người khác đang phải vật lộn với khó khăn, hãy cố 
gắng để hiểu được nhu cầu của họ và chia sẻ những gì chúng ta 
có. 

Trẻ có thể nghe và đọc rất nhiều về những người đàn ông tuyệt 
vời hay những người phụ nữ anh hùng nhưng tác động sẽ trở nên 
mạnh mẽ hơn khi chúng thấy những con người tuyệt vời đó tồn tại 
trong chính trong bản thân của những người mà chúng tin tưởng 
và tôn trọng. Có lẽ những kỹ năng sống thiết thực là món quà lớn 
nhất mà chúng ta có thể truyền lại cho con cái. Trẻ sẽ cảm nhận 
được tất cả những điều này từ những biểu cảm trong nét mặt hay 
trong giọng nói của chúng ta. Trẻ sẽ bắt chước ngôn ngữ cơ thể 
của chúng ta. Do vậy, trong năm 2019 này, hãy cùng nhau dậy trẻ 
cách đánh vần từ “thành công”. 
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Đang bị bắt nạt? Thấy ai đó bị bắt nạt ở 
trường? Dưới đây là một số biện pháp có thể 
áp dụng để giữ cho bản thân và những đứa 
trẻ mà bạn biết được an toàn và khỏi bị bắt 
nạt.  

Những gì trẻ có thể 
làm 

Cư xử tôn trọng với mọi người 
Không ai có quyền đối xử tệ với người 
khác. 
 

• Suy nghĩ thận trọng trước khi nói 
hoặc làm điều gì đó có thể gây tổn 
thương đến ai đó. 

• Nếu cảm thấy bản thân đang cư xử 
tệ với ai đó, hãy tìm việc khác để làm. 
Ví dụ như chơi trò chơi, xem TV hoặc 
nói chuyện với một người bạn nào 
đó. 

• Nói chuyện với người lớn mà cá 
nhân cảm thấy tin tưởng để giúp tìm 
ra cách đối xử tốt đẹp hơn với người 
khác. 

• Hãy nhớ rằng mọi cá nhân đều khác 
nhau. Không có ai là tốt hơn hay tồi 
tệ hơn. Chỉ duy nhất một điều tồn tại 
là sự khác biệt. 

Nếu cảm thấy trước kia đã từng bắt nạt ai 
đó, hay xin lỗi người đó. Cả đôi bên sẽ 
đều cảm thấy vui vẻ. 

Cùng thảo luận  
 

Tìm những thời điểm phù hợp để thảo 
luận về sự nguy hiểm của việc sử dụng 
rượu và ma túy. Hãy thể hiện rõ quan 
điểm của bản thân về rượu và ma túy 
cũng như hậu quả của việc sử dụng 
chúng. Tuy nhiên, chỉ một cuộc thảo 
luận về ma túy và rượu là không đủ. 

PHẢI LÀM GÌ NẾU BỊ BẮT NẠT 
 

Đây là một số điều có thể làm nếu bị bắt nạt:   
 

• Với một  giọng nói bình tĩnh và rõ ràng, hãy nhìn thẳng vào kẻ đang muốn bắt 
nạt mình và bảo chúng dừng lại. Có thể cố gắng hài hước. Việc làm này phát 
huy tác dụng tốt nhất nếu bản thân là người có khướu hài hước. Điều này có 
thể khiến kẻ bắt nạt bị mất cảnh giác.                                                                                 

• Nếu thấy việc nói lại có vẻ quá khó hoặc không an toàn, hãy bỏ đi và tránh xa 
chúng. Đừng cố gắng tìm cách  đánh trả. Hãy tìm một người lớn để ngăn chặn 
chuyện này ngay tại chỗ. 

Một số điều có thể làm để đảm bảo an toàn trong tương lai. 

• Nói chuyện với người lớn mà bản thân cảm thấy tin tưởng. Đừng che giấu 
cảm xúc của mình. Nói chuyện với ai đó có thể giúp cá nhân cảm thấy bớt cô 
đơn. Ngoài ra còn có thể giúp lập kế hoạch nhằm ngăn chặn việc bị bắt nạt. 

• Tránh xa những nơi có thể bị bắt nạt . 

• Ở gần người lớn và bạn bè khác. Hầu hết các vụ bắt nạt xảy ra khi không có 
người lớn ở gần đó. 

 

BẢO VỆ BẢN THÂN KHỎI CYBERBULLYING  

• Bắt nạt không phải lúc nào cũng xảy ra dưới hình thức đối mặt trực tiếp . 
Cyberbullying hay bắt nạt trên mạng là hình thức bắt nạt xảy ra trực tuyến 
hoặc thông qua tin nhắn hoặc email. Dưới đây là một số điều có thể làm để 
bảo vệ bản thân. 

• Luôn thận trọng về những điều định viết hay đăng trên mạng. Hãy nhớ rằng,  
bản thân mình không bao giờ biết được ai đó sẽ forward  (chia sẻ) những 
thông tin hay bài viết gì của mình cho người khác. Cư xử tốt với người khác 
trên mạng sẽ giúp bản thân được an toàn hơn. Không chia sẻ bất cứ điều gì 
mà có thể làm tổn thương hoặc làm xấu hổ bất cứ ai.  

• Giữ bí mật mật khẩu với những người khác. Ngay cả những cá nhân có vẻ 
như là bạn bè của mình cũng có thể cho người khác mật khẩu của cá nhân 
bạn hoặc sử dụng nó theo cách mà cá nhân bạn không muốn. Hãy cho cha 
mẹ bạn biết mật khẩu của mình. 

• Cung cấp thông tin cho cha mẹ. Nói cho cha mẹ biết cá nhân đang có hoạt 
động gì trên mạng và thực hiện điều đó với ai. Hãy để cha mẹ “kết bạn” hoặc 
“theo dõi” (follow). Hãy lắng nghe lời khuyên của cha mẹ về những gì nên làm 
hoặc không nên làm. Hãy nhớ rằng, cha mẹ  luôn quan tâm và mong muốn cá 
nhân bạn được an toàn. 

• • Nói chuyện với người lớn mà bản thân thấy tin tưởng về bất kỳ tin nhắn nào 
bản thân nhận được hoặc những điều thấy trên mạng khiến cho bản thân cảm 
thấy buồn hoặc sợ hãi. Nếu đó là cyberbullying, hãybáo cáo thông tin. 

 
THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG 
 
Có thể trở thành người dẫn đầu trong việc ngăn chặn việc bắt nạt trong cộng đồng. 
 

• Tìm hiểu thêm về thời gian và địa điểm xảy ra việc bắt nạt ở trường của mình. 
Hãy suy nghĩ về những gì có thể giúp đỡ. Sau đó, chia sẻ ý tưởng của bản 
thân. Rất có khả năng người lớn không nắm bắt được tất cả những chuyện đã 
xảy ra. Có thể để bạn bè đi cùng đến gặp mặt và nói chuyện với giáo viên, cố 
vấn, huấn luyện viên hoặc phụ huynh  để họ có thể bày tỏ thêm những suy 
nghĩ của  cá nhân họ. 

• Nói chuyện với hiệu trưởng về việc tham gia các hoạt động ở trường. Trường 
học đôi khi có các chương trình để dành cho học sinh cơ hội bày tỏ ý kiến của 
bản thân nhằm ngăn chặn chuyện bắt nạt. Trở thành thành viên của ủy ban an 
toàn học đường. Tạo áp phích cho trường học về vấn đề bắt nạt. Hãy trở 
thành hình mẫu cho trẻ nhỏ. 

 
http://www.stopbullying.gov/kids/what-you-can-do/index.html 

http://www.stopbullying.gov/kids/what-you-can-do/index.html
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Không có gì lạ khi trẻ hoặc thanh thiếu 
niên bị trầm cảm trốn tránh hoặc không 
muốn đến trường. Những biểu hiện thườn 
là không có khả năng hoặc miễn cưỡng 
thức dậy để sửa soạn đến trường vào các 
buổi sáng, thường xuyên đến gặp y tá của 
trường, bỏ học hoặc thường xuyên than 
phiền mệt mỏi về thể chất và bệnh tật như 
đau đầu, đau dạ dày, buồn nôn hoặc tiêu 
chảy đều có thể là dấu hiệu từ chối đi học. 
Tình trạng lo lắng và chống đối cũng có thể 
hiện diện. 
 
 Là bậc cha mẹ, rất khó để biết phải làm gì 
trong tình huống như thế này. Cả gia đình 
thể bị rối loạn và bản thân cảm thấy rất khổ 
tâm khi thấy con mình trong trạng thái đau 
ốm và không kiểm soát được vấn đề học 
tập. Tuy nhiên, để đối phó với vấn đề này 
thì  bước làm đầu tiên quan trọng nhất là 
hiểu được lý do tại sao con gặp khó khăn 
khi đến trường. Không muốn đi học 
thường là biểu hiện của một số căn bệnh 
như trầm cảm hoặc lo lắng, nhưng cũng có 
thể là kết quả của việc bị bắt nạt hoặc có 
vấn đề gì đó với bạn bè hoặc thành viên 
gia đình. 

 
Cho dù bất kể lý do từ chối đến trường là 
gì thì có lẽ tốt hơn cả vẫn là để trường học 
cùng tham gia vào quá trình điều trị. Nhà 
trường có thể đề xuất một số phương án 
giúp đỡ. Tuy nhiên, khi có nhiều người 
tham gia thì việc trao đổi thông tin là cần 
thiết. Đảm bảo cho phép nhà trường quyền 
tiếp cận các thông tin để có thể hợp tác với 
bạn và chuyên gia trị liệu của con trẻ một 
cách liền mạch, mang đến cách tiếp cận 
nhất quán có tính hỗ trợ và hiệu quả 

 

Mỗi người có một tình huống hay hoàn 
cảnh khác nhau, do đó không có lời 
khuyên chung cho tất cả mọi người. Tuy 
vậy, dưới đây vẫn có thể là một số lời 
khuyên hữu ích. 
 
 

 

Khi con bạn không thích đi học: 
Trầm cảm tuổi dậy thì và từ chối 
đi học 

Tránh thể hiện quyền lực. Khi con bạn không chịu đến trường, hãy cố gắng 
tránh cảm giác buồn bực. Điều này có thể làm cho tình hình trở nên căng 
thẳng hơn làm gây áp lực cho cả bản thân bạn và con trẻ. Đối với  bản thân 
trẻ mà vốn dĩ đã đang gặp khó khăn trong việc đến trường và duy trì việc đi 
học thì đây thực sự không phải là một cảm giác hữu ích. 
 

Đánh giá cảm giác của con trẻ đang phải trải qua. Hãy suy nghĩ về những 
gì mà bạn cảm thấy có thể hữu ích nếu như ở trong tình huốn của con. Có lẽ 
là cảm giác được an ủi hơn khi biết cha mẹ hiểu được cảm giác khó khăn 
mà bản thân đang phải trải qua và việc đến trường thật sự rất khó khăn. 
 

Củng cố kế hoạch. Nhắc nhở con về  các kế hoạch. Nếu một phần của kế 
hoạch cần sử dụng các kỹ năng trong quá trình trị liệu, hãy nhờ chuyên gia 
trị liệu của con dạy cho bạn các kỹ năng này để bạn có thể tham gia giúp đỡ. 
Cùng con luyện tập những kỹ năng mỗi ngày cho đến khi con bắt đầu hình 
thành thói quen. Tham khảo ý kiến của con xem liệu có cảm thấy thoải mái 
nếu có sự tham gia của giáo viên không nhằm giúp con có thêm sự hỗ trợ 
khi cần. 
 

Bố trí một địa điểm an toàn. Thông thường khi đang trải qua khó khăn về 
cảm xúc ở trường, trẻ thường có một nỗi sợ hãi là thể hiện sự mất kiểm soát 
khả năng trước mặt các bạn cùng lớp. Đây có thể là lý do tại sao trẻ không 
muốn đi học. Một cách để làm cho ngày học ở trường trở nên an toàn hơn 
cho con bạn là đề nghị nhà trường bố trí một địa điểm an toàn để trẻ có thể 
tự thể hiện bản thân, ví dụ phòng y tá hoặc phòng nhân viên xã hội. 
 

Kiên nhẫn luyện tập . Hãy giữ vững lập trường trẻ cần thiết phải đi học 
nhưng đồng thời cũng phải hiểu rằng để vượt qua trở ngại không muốn đi 
học cũng cần phải có thời gian.  
 

Khen thưởng và khen ngợi sự tiến bộ. Hãy chắc chắn khen ngợi mỗi khi 
con bạn sử dụng đúng các kỹ năng hoặc thực hiện đúng hướng ngay cả 
những việc nhỏ nhặt nhất. Hãy nhớ rằng, khi có cảm giác chán nản, bản 
thân sẽ thấy như thất bại trong mọi thứ. Do vậy, mang đến cảm giác tích cực 
sẽ có tác dụng mạnh mẽ. 
 
Trích từ Cẩm nang dành cho phụ huynh về bệnh trầm cảm ở trẻ em và thanh 
thiếu niên của Erika’ Lighthouse.  
 

Cẩm nang đầy đủ có thể tải về tại:                                                                    
https://www.erikaslighthouse.org/wp-content/uploads/2018/07/
EL_ParentsHandbook_2016.pdf 

Trở thành một tấm gương 
gương mẫu  
 
Người lớn chúng ta từ bỏ quyền 
thuyết giảng và dậy dỗ nếu chúng 
ta không thể hiện được sự tự chủ 
và tự giác mà chúng ta mong đợi 
ở trẻ. Nếu chúng ta luôn chôn vùi 
trong các thiết bị điện tử thay vì 
hoạt động, giao tiếp với con cái, 
bạn bè và gia đình, thì chúng ta 
hoàn toàn không có uy tín. 

Phát triển lòng tự trọng  
của trẻ  
 
Xây dựng cho con lòng tự trọng 
sẽ giúp chúng cảm thấy tốt về 
bản thân và có được sự tự tin 
cần thiết để đối mặt với những 
thách thức trong cuộc sống. 
 

✓ Tận dụng mọi cơ hội để 
khen ngợi.  

✓ Ghi nhận mọi nỗ lực đặc 
biệt.  

✓ Nhận định từng quyết định 
tốt.  

✓ Tránh chỉ trích cho dù chỉ là 
câu nói đùa.  

✓ Ca ngợi thành tích học tập.  

Không so sánh con trẻ 

https://www.erikaslighthouse.org/wp-content/uploads/2018/07/EL_ParentsHandbook_2016.pdf
https://www.erikaslighthouse.org/wp-content/uploads/2018/07/EL_ParentsHandbook_2016.pdf
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 Giúp trẻ làm bài kiểm tra 

Giúp trẻ thành công ở trường 

Phụ huynh có thể  trở thành người trợ giúp 
tuyệt vời cho con nếu có thể xem xét những 
điều nên và không nên làm khi làm bài kiểm 
tra và thử nghiệm. 

Giải thích cho con hiểu rằng các bài kiểm tra đơn thuần chỉ là thước đo mà giáo viên, trường học, khối giáo dục địa phương và thậm 
chí các tiểu bang sử dụng để đo lường và đánh giá về chất lượng và cách thức giảng dậy cũng như khả năng tiếp thu của học sinh 
đối với những gì được giảng dạy. Hầu hết các bài kiểm tra được chuẩn bị và đề ra bởi các giáo viên nhằm đo lường sự tiến bộ của 
học sinh trong một khóa học. Các bài kiểm tra này được gắn kết với các điểm số trên thẻ báo cáo. Kết quả sẽ cho giáo viên và học 
sinh biết liệu học sinh có theo kịp lớp học hay cần thêm trợ giúp hoặc học tốt hơn những học sinh khác. 
 
Thi thoảng nói với trẻ rằng trẻ sẽ phải làm các bài kiểm tra được"tiêu chuẩn hóa". Giải thích cho trẻ hiểu các bài kiểm tra này sử dụng 
các tiêu chuẩn giống nhau để đo lường sự tiến bộ của học sinh trên toàn tiểu bang hoặc thậm chí trên toàn quốc. Học sinh làm bài 
kiểm tra giống nhau theo các quy tắc giống nhau. Điều này có thể giúp đo lường sự tiến bộ của học sinh này so với học sinh khác. 
 

• Hãy nói chuyện với con về các bài kiểm tra. Điều đó sẽ giúp ích cho trẻ khi chúng hiểu được lý do tại sao phải làm bài kiểm tra ở 
trường và biết các hình thức kiểm tra khác nhau mà chúng sẽ phải làm. 

 

• Khuyến khích trẻ. Khen ngợi bất kể những gì mà trẻ làm tốt. Nếu trẻ cảm nhận tốt về bản thân, chúng sẽ cố gắng hết sức trong 
bài kiểm tra. Trẻ sợ thất bại có nhiều khả năng trở nên lo lắng và mắc lỗi khi làm bài kiểm tra. 

 

• Cố gắng gặp gỡ thường xuyên với giáo viên của con thể để thảo luận về sự tiến bộ của trẻ. Có thể đề nghị giáo viên gợi ý một 
số hoạt động cho bạn và con làm ở nhà nhằm chuẩn bị tốt hơn cho các bài kiểm tra và nâng cao sự hiểu biết của con về việc 
học. 

 

• Đảm bảo trẻ đi học thường xuyên. Hãy nhớ rằng, các bài kiểm tra phản ảnh sự tiến bộ tổng quát của trẻ. Trẻ càng nỗ lực và 
phấn đấu hơn trong học tập, càng có nhiều khả năng làm tốt bài kiểm tra tốt hơn. 

• Bố trí nơi yên tĩnh, thoải mái để học ở nhà và đảm bảo rằng trẻ được nghỉ ngơi tốt trong những ngày đến trường và 
đặc biệt trong những ngày thi. Mệt mỏi sẽ làm giảm khả năng tập trung của trẻ trong lớp, cũng như khả năng hoàn 
thành tốt các yêu cầu của bài kiểm tra.  

• Mua sách và tạp chí cho trẻ đọc ở nhà. Bằng cách đọc các tài liệu mới, trẻ sẽ học thêm các từ mới mà có thể xuất 
hiện trong bài kiểm tra. Tham khảo với giáo viên hoặc thư viện ở địa phương danh sách một số sách có thể đọc 
thêm cho trẻ. 

• Đừng cảm thấy buồn phiền chỉ vì kết quả một bài kiểm tra duy nhất. Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả 
năng làm bài kiểm tra của trẻ . Rất có thể trẻ cảm thấy không được khỏe vào ngày thi hoặc có thể đã quá lo lắng từ 
đó làm giảm khả năng tập trung. Cũng có thể trẻ có một cuộc tranh cãi với một người bạn trước khi thi hoặc có thể 
bị trễ thi vì xe buýt bị kẹt xe. Hãy nhớ rằng, một bài kiểm tra chỉ đơn giản là một bài kiểm tra.  

• Đừng quá chú trọng vào điểm thi mà đến nỗi quên đi sức khỏe của trẻ. Quá nhiều áp lực có thể ảnh hưởng đến khả 
năng làm bài kiểm tra của trẻ. Thêm vào đó, trẻ có thể nghĩ rằng bạn sẽ chỉ yêu quý chúng khi chúng làm tốt bài 
kiểm tra.  

• Giúp trẻ tránh lo lắng quá mức với các bài kiểm tra. Khi trẻ quan tâm đến các bài kiểm tra là điều tốt. Nhưng “lo lắng 
thi cử” quá mức sẽ lại gây hiệu ứng ngược lại cho trẻ. “Lo lắng thi cử” là trạng thái lo nghĩ quá nhiều về việc phải 
hoàn thành tốt bài kiểm tra. Trạng thái này có thể trở thành thảm họa cho trẻ. Học sinh có tâm lý lo lắng thi cử có 
thể lo lắng về thành công ở trường và thành công trong tương lai. Từ đó chúng có thể trở nên quá nghiêm khắc với 
bản thân và mất niềm tin vào khả năng của mình. Thay vì cảm trở nên thấy thách thức bởi triển vọng thành công, 
chúng trở nên sợ thất bại.  

https://www2.ed.gov/parents/academic/help/succeed/part9.html 

https://www2.ed.gov/parents/academic/help/succeed/part9.html
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Bữa sáng đầy đủ chất     
với món Burrito 

Tổng thời gian: 38 phút 

Thời gian chuẩn bị: 25 phút 

Thời gian nấu: 13 phút 

Cấp độ: Dễ dàng 

 

 

Khẩu phần: 4 phần, mỗi phần 1 burrito 

• 2 muỗng cà phê dầu hạt cải 

• 1/2 củ hành đỏ nhỏ, thái hạt lựu (1 chén) 

• 1 quả ớt chuông đỏ, bỏ hạt và thái hạt lựu 

• 1 chén sản phẩm đậu đen đóng hộp để ráo nước, rửa 

sạch, tốt nhất là có hàm lượng natri thấp (low-sodium) 

• 1/4 muỗng cà phê bột ớt 

• Muối và hạt tiêu đen xay 

• 4 quả trứng và 4 lòng trắng trứng 

• 1/3 chén (khoảng 1 1/2 ounce) phô mai tiêu cắt nhỏ 

• Xịt chống dính 

• 4 chiếc tortillas (kích thức k 10 inch) (cỡ burrito) 

• 1/4 cốc kem chua giảm chất béo (fat-free sour cream) 

• 1/4 chén salsa 

• 1 quả cà chua lớn, (4 ounces) bỏ hạt và thái hạt lựu 

• 1 quả bơ nhỏ (4 ounces), cắt miếng  

• Nước sốt cay 

Hướng dẫn thực hiện: 
 
1. Đổ dầu vào chảo chống dính, đun nóng ở nhiệt độ lửa vừa 

phải. Bỏ hành tây và ớt vào xào cho đến khi hành tây mềm 
và ớt hơi cháy xém(khoảng 8 phút). Thêm đậu đen và ớt đỏ 
và nấu cho đến khi ấm qua, thêm 3 phút nữa. Nêm muối và 
hạt tiêu rồi đổ ra đĩa. 

 
2.     Đánh trứng cùng với lòng trắng trứng sau đó khuấy đều 

cùng với phô mai. Xịt chảo bằng bình xịt chống dình, và hâm 
nóng chảo trên lửa vừa. Sau đó giảm nhiệt xuống thấp và đổ 
trứng vào, đảo đều cho đến khi chín qua (khoảng 3 phút). 
Trải một chiếc tortilla, múc 1 muỗng canh mỗi loại kem chua 
và salsa dàn đều, sau đó để lên 1/4 phần hỗn hợp đậu đen, 
1/4 phần trứng trộn, một ít cà chua thái hạt lựu và 1/4 quả 
bơ. Nêm, cho vừa ăn, với sốt nóng. Cuộn lên kiểu burrito là 
xong.  

 
3.    Nguồn cung cấp tuyệt vời các chất: Protein, Chất xơ, Vitamin 

A, Vitamin C. 
 
4.     Nguồn cung cấp rất tốt các chất dinh dưỡng như: Riboflavin, 

Vitamin B6, Folate, Vitamin K, Canxi, Iốt, Sắt, Kali và Selen. 

Khuyến khích trẻ vận động  
 

Giới hạn thời gian trẻ xem TV, sử dụng máy tính, chơi trò chơi videos  hoặc hoặc 

tham gia các hoạt động tĩnh tại khác nhằm kích thích trẻ vận động nhiều hơn. Thay 

thế các hoạt động có tính chất tĩnh này bằng các hình thức hoạt động thể chất khác 

có tính chất vận động. Trẻ em cần tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày nhưng ích lợi 

mang lại sẽ rất lớn. Cho phép trẻ lựa chọn hoạt động phù hợp với lứa tuổi mà trẻ 

cảm thấy thích thú. Giữ cho các hoạt động luôn vui vẻ sẽ làm cho trẻ tiếp tục cảm 

thấy hứng thú. Đồng thời bản thân cũng phải luôn nhớ tập thể dục để trở thành tấm 

gương cho trẻ. 
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Có nên hoạt động tình 
nguyện ở Trường học  

của trẻ?   
 

Khi trở thành cha mẹ, chúng ta luôn có quá nhiều 

việc phải làm; lịch làm việc dày đặc đến mức ngạt 

thở và danh sách việc cần làm luôn là vô tận. Do đó 

cam kết tham gia một dự án, nhóm hoặc tổ chức 

nào đó là điều cuối cùng mà bất kỳ ai trong chúng ta 

thực sự muốn làm. Tuy nhiên, có một điều mà 

chúng ta không nên bỏ qua vì bất kỳ lý do gì đó là 

tham gia hoạt động tình nguyện ở trường học của 

con. Sự thành công về mặt xã hội, học thuật và cảm 

xúc của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào sự kết nối tuyệt 

với giữa phụ huynh và những người giám hộ; Thêm 

vào đó, nhà trường cũng muốn được nghe ý kiến và 

chuyên môn của bạn. 

  

Dưới đây là năm lý do tại sao bạn nên tham gia hoạt động 
tình nguyện (và thực hiện điều đó thế nào mà không trở 
nên quá tải). 
 

“Cả làng góp sức”.  Mọi người vẫn thường nói, “để nuôi dạy một đứa trẻ, 

cần cả làng góp sức”. Điều đó cũng cũng đúng trong việc cần rất nhiều nỗ 

lực để tạo dựng và duy trì môi trường giáo dục tích cực cho toàn thể học 

sinh. Việc xây dựng một cộng đồng chặt chẽ với các tình nguyện viên, 

những người cống hiến thời gian và nguồn lực nhằm xây dựng một nền 

tảng hỗ trợ vững chắc sẽ tạo ra một ấn tượng lâu dài đối với nhân viên và 

sinh viên. Trường học là ngôi làng và bạn là một công dân trong làng, vì vậy 

hãy cùng nhau góp sức. 
 

Một chút tạo ra sự khác biệt lớn: Có thể bạn làm việc toàn thời gian. Có 

lẽ bạn thậm chí không có đủ thời gian để thư giãn trong phòng tắm kể từ 

khi đứa con đầu lòng của bạn chào đời năm 2010. Bản thân tôi cũng tất cả 

các bậc phụ huynh khác luôn cảm thấy bận rộn. Sai lầm lớn ở đây là nghĩ 

rằng tình nguyện phải là một thứ “tất cả hoặc không là gì”. Điều này hoàn 

toàn là không đúng. Khi nói đến việc giúp đỡ, chỉ một chút công sức cũng 

có thể mang lại một sự khác biệt lớn. Kiểm tra lịch trình để tìm ra khoảng 

thời gian bạn thực sự có thể dành cho công việc tình nguyện, sau đó hãy 

cam kết và cố gắng tuân thủ. 
 

Mỗi cá nhân đều có khả năng riêng: Mỗi người có một khả năng và điều 

này có nghĩa là mỗi cá nhân có thể có những đóng góp riêng. Làm thế nào 

để bạn có thể áp dụng các kỹ năng và niềm đam mê của mình cho cộng 

đồng trường học của trẻ? Bí quyết là tìm ra điểm mạnh của bản thân và áp 

dụng nó vào hoạt động tình nguyện phù hợp. Cho dù đó là giúp giáo viên 

chuẩn bị lớp học hoặc tham gia vào việc ra quyết định dựa trên trang web; 

hãy nhớ rằng bản thân luôn có thể đóng góp điều gì đó đồng thời học hỏi 

được điều gì đó từ kinh nghiệm. 
 

Trẻ sẽ được hưởng lợi: Tình nguyện giúp đỡ ở trường sẽ mang lại cho trẻ 

trải nghiệm học đường có ý nghĩa hơn. Điều đó có thể trở thành động lực 

cho bất cứ ai. 
 

Bạn sẽ cảm thấy tốt: Những nỗ lực hoạt động tình nguyện của bạn không 

chỉ sẽ được đền đáp bằng việc giúp nâng cao trải nghiệm của trẻ đối với 

trường học, đồng thời bạn cũng sẽ cảm thấy khá tốt về bản thân mình. Làm 

điều gì cho người khác mang đến một cảm giác dễ chịu  lan truyền. Tôi sẽ 

không cố gắng lôi kéo các bạn vào các hoạt động tình nguyện mà không đề 

cập đến một thực tế chắc chắn về cảm giác vui vẻ, dễ chịu lan tỏa.  

Vì vậy hãy dành cho trường học của trẻ cũng như bản thân bạn một “đặc ân”: trở thành tình nguyện viên trong giới hạn khả năng  của 

bạn và hãy sẵn sàng để lan tỏa.   
 

Hãy gọi cho nhà trường ngay ngày hôm nay để hỏi làm cách thức tham gia. Bạn sẽ hài lòng vì đã làm điều đó.  
 

Trích từ phần nuôi dạy con, đăng ký của Quận Cam. 5 lý do bạn nên tham gia tình nguyện tại trường của trẻ, được viết bởi Jo 

Ashline, một nhà văn tự do, cựu giáo viên mầm non và là mẹ của hai đứa trẻ. 

Trở thành hình mẫu học tập Trong những năm đầu đời, cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ - 

cùng nhau khám phá thiên nhiên, cùng nhau đọc sách, nấu ăn và tập đếm. Khi trẻ bắt đầu chính thức đi học, nhiệm vụ của cha 

mẹ là chỉ cho trẻ thấy trường học sẽ mở ra rất nhiều điều mới so với những gì trẻ đã học ở nhà thế nào và việc học này có thể 

thú vị và có ý nghĩa như thế nào. Khi trẻ mẫu giáo phát triển thành trẻ ở tuổi đi học, cha mẹ trở thành các huấn luyện viên của 

trẻ. Thông qua việc hướng dẫn và nhắc nhở, cha mẹ giúp con cái sắp xếp thời gian và hỗ trợ cho những mong muốn học thêm 

các điều mới trong và ngoài trường của trẻ 
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Vận động viên khỏe mạnh, học sinh 
thông minh: 

 
Tác động của việc tham gia thể thao 

của Thanh thiếu niên đối với học 
thuật 

  
Thể thao tuổi teen ở Mỹ: Tại sao tham 

gia trở nên quan trọng + Học thuật 
 

Tham gia thể thao có tác động trực tiếp 

đến thanh thiếu niên trong việc có thái độ 

tích cực hơn đối với công việc ở trường, 

cải thiện thành tích học tập và có điểm số 

cao hơn. 
 

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng 

những nhân tố học thuật này là những chỉ 

số dự báo quan trọng về thành tích giáo 

dục và thành công nghề nghiệp trong 

tương lai. 

 

Đo lường vấn đề trốn học, bỏ lớp và vắng 

mặt do bị bệnh, các nhà nghiên cứu xác 

định không có sự khác biệt tương đối 

thống kê giữa vận động viên và không 

phải vận động viên. 

 

Sự tham gia thể thao có liên quan trực tiếp 

đến khát vọng cao hơn để có được bằng 

đại học và chuyên môn giáo dục sau đại 

học. 
 

 Tỷ lệ cao hơn đáng kể các vận động viên 

được nghiên cứu trả lời rằng họ thực sự 

mong muốn và “chắc chắn sẽ” tốt nghiệp 

đại học và thực sự mong muốn và “chắc 

chắn sẽ” học lên sau đại học. 
 

So với những người không phải là vận 

động viên, một tỷ lệ lớn hơn những người 

tham gia thể thao đã báo cáo đạt được 

điểm số trung bình “A” ở trường và được 

đánh giá trên mức trung bình về khả năng 

và trí thông minh 

Thể thao tuổi teen ở Mỹ: Tại sao tham  
gia quan trọng + Học thuật, môn thể thao 
cụ thể    
 
Trong tổng số 20 môn thể thao được nghiên cứu, điền kinh trong sân vận 

động (gồm chạy, nhảy và ném) là lĩnh vực nổi bật có tỷ lệ thanh thiếu niên 

đạt nhiều thành tích vượt trội trong học tập. Vận động viên trẻ trong lĩnh vực 

này thường báo cáo thành tích học tập cao hơn cũng như nhận thức về giáo 

dục tích cực hơn so với các vân vận động viên học sinh khác. Thêm vào đó, 

các vận động viên trẻ trong lĩnh vực này cũng thường có mong muốn và kỳ 

vọng cao hơn về việc tốt nghiệp đại học và học lên sau đại học.   

 

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ bỏ học, không đến trường bỏ học hoặc xin 

nghỉ ốm của thanh thiếu niên tham gia môn thể thao điền kinh trong sân 

thường thấp hơn với thanh thiếu niên chơi các môn thể thao khác.   

 

Tỷ lệ thanh thiếu niên tham gia môn thể thao quần vợt, chạy tiếp sức và 

bóng đá cũng có thành tích xuất sắc trong học tập cũng cao hơn. Các vận 

động viên trẻ này có nhiều khả năng có điểm số trung bình “A” ở trường và 

mong muốn tốt nghiệp đại học. 

 

Tác giả: Lindsay Hock, Quỹ thể thao phụ nữ.  

Kết quả được rút ra từ các nghiên cứu quan trọng về Thể thao tuổi teen ở 

Mỹ: Tại sao tham gia quan trọng, tháng 1 năm 2018. (Báo cáo đầy đủ,  

 

https://www.womenssportsfoundation.org/research/article-and-report/recent-
research/teen-sport-in-america/ ) 

https://www.womenssportsfoundation.org/research/article-and-report/recent-research/teen-sport-in-america/
https://www.womenssportsfoundation.org/research/article-and-report/recent-research/teen-sport-in-america/
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Sự Kết nối chặt chẽ của phụ huynh và gia đình 

Gia đình và Nhà trường  

“cùng nhau tạo sự khác biệt”  

 Kết Nối Phụ Huynh và Gia Đình được đăng tải trên trang web bốn kỳ 
một năm dành cho các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục của Texas. 
Bản tin này được viết bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt 

 BIÊN TẬP VIÊN  

Điều phối viên: Terri Stafford 

Sáng lập Kết Nối Phụ Huynh và Gia Đình toàn tiểu bang 

Vai trò của người Cha 
với giáo dục 
 

Khi người cha tham gia vào cuộc sống của 
con cái họ, đặc biệt là giáo dục, trẻ học hỏi 
được nhiều hơn, thể hiện tốt hơn ở trường 
và có cách cư xử lành mạnh hơn. Ngay cả 
khi người cha không ở chung nhà với con 
cái, sự tham gia tích cực của họ vẫn có thể 
có tác động lâu dài và tích cực. Có rất nhiều 
cách để tham gia vào việc giáo dục con cái ở 
mọi lứa tuổi. Sau đây là một số cách được 
giới thiệu trên trang web National 
Responsible Fatherhood Clearinghouse  
 

Theo Báo cáo Thống kê Giáo dục Quốc     
gia năm 2007:   
 

• 92% học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có phụ 
huynh báo cáo đã nhận được tất cả các 
thông tin từ nhà trường về kết quả học 
tập của học sinh.  

 

• 83% có cha mẹ nhận được thông tin về 
cách hướng dẫn con làm bài tập về nhà.  

 

• 59% học sinh từ lớp K đến lớp 12 có phụ 
huynh "rất hài lòng" với trường dạy của 
trẻ; 55% có phụ huynh rất hài lòng về sự 
trao đổi, liên lạc giữa phụ huynh và nhân 
viên của nhà trường. 

Hướng dẫn nhanh giành cho cha  
 

✓ Kiểm tra bài tập về nhà của con, đảm bảo trẻ được giao làm những gì chứ 
không chỉ kiểm tra những gì đã hoàn thành.   

 

✓ Tham gia một tổ chức phụ huynh tại trường của con, chẳng hạn như Hiệp 
hội phụ huynh và Giáo viên (PTA) nhằm cho trẻ thấy bạn quan tâm đến 
những gì trẻ làm ở trường thế nào.   

 

✓ Trở thành người hướng dẫn cho trẻ về chức năng của trường học hoặc 
chuyến đi thực tế.    

 

✓ Nói chuyện thường xuyên với các huấn luyện viên, giáo viên và lãnh đạo 
câu lạc bộ của trẻ.  

   

✓ Trở thành tình nguyện viên trong đội tuyển thể thao của trẻ. Mang nước 
hoặc trái cây đến các buổi thi đấu hoặc giúp ghi điểm số.    

 

✓ Làm thẻ thư viện cho tất cả các thành viên trong gia đình và bắt đầu khám 
phá thư viện! Nếu không biết chắc thư viện gần nhất nằm ở đâu, hãy thử 
tìm kiếm online hoặc hỏi giáo viên của trẻ.  

National Responsible Fatherhood Clearinghouse 

https://www.fatherhood.gov/content/fathers-and-education 

GIAO TIẾP VỚI TRẺ 
 
Cha mẹ lý tưởng thường dành nhiều thời 
gian để nói chuyện với con cái của họ. Họ 
biết rằng cả số lượng và chất lượng cuộc 
trò chuyện đều quan trọng! Trở thành ví dụ 
điển hình bằng cách giao tiếp lịch sự, 
chỉnh chu và chu đáo với con cái và những 
người khác. Giữ tâm trí cởi mở để trẻ cảm 
thấy thoải mái để thể hiện bản thân khi nói 
chuyện với bạn. 

Tài liệu thuộc bản quyền và tài sản của TEA và không được phép sao chép mà không có sự cho phép của TEA, trừ trường hợp sau 
đây: 

1. Các khối trường học công lập Texas, trường bán công và Trung tâm Dịch vụ Giáo dục có thể sao chép và sử dụng các bản sao 
Tài liệu và Tài liệu liên quan cho mục đích giáo dục của trường mà không cần có sự cho phép của TEA. 

2. Công dân của tiểu bang Texas có thể sao chép và sử dụng các bản sao của Tài liệu và Tài liệu liên quan để sử dụng cá nhân 
mà không cần phải có sự cho phép của TEA. 

3. Nội dung sao chép phải được sao chép nguyên văn, không được chỉnh sửa, thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào. 
4. Không thu phí đối với các tài liệu được sao chép hoặc bất kỳ tài liệu nào có chứa thông tin sao chép; tuy nhiên, có thể thu một 

khoản phí phù hợp để chi trả cho chi phí sao chép và phân phối tài liệu 
                         

Các tổ chức, cá nhân thuộc tiểu bang Texas mà không thuộc khối trường học công lập Texas, trường bán công và Trung tâm Dịch 
vụ Giáo dục hoặc bất kể các tổ chức cá nhân, công lập hay tư thục, giáo dục hay phi giáo dục mà không thuộc tiểu bang Texas bắt 
buộc phải có sự cho phép của TEA và bắt buộc tham gia vào thỏa thuận cấp phép mà có thể liên quan đến thanh toán phí cấp phép 
hoặc phí bản quyền.  

Để biết them thông tin, liên hệ: Cơ quan Giáo dục Texas (TEA) 1701 N. Congress Ave., Austin, TX  78701-1494; email:                         
copyrights@tea.texas.gov. 

 

http://www.esc16.net
http://www.tea.texas.gov
https://www.fatherhood.gov/content/fathers-and-education
mailto:copyrights@tea.texas.gov.

