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             Skip Forsyth 

Vào tháng 8 năm 1974, tôi đã băng qua 
450 miles (tương đương với 724 
kilomét) để đăng kí nhập học một 
trường đại học giáo dục đại cương, tại 
Shenandoah Valley ở Virginia. Sống xa 
nhà và phải tự giặt giũ không phải là vấn 
đề. Thức ăn trong học viện cũng rất ổn. 
Tôi đã trang bị đầy đủ kiến thức để 
hoàn thiện năm học thứ nhất, nhưng lại 
không hề ngờ tới những yêu cầu học 
tập nghiêm ngặt trong chương trình sau 
trung cấp.  

 
Việc học trong những năm cấp 3 đối với tôi là rất đơn giản. Chỉ cần 
chú tâm vào các bài giảng, ghi chép lại, làm bài tập về nhà và đọc 
những thông tin cơ bản. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng, cần nhiều hơn 
như vậy để thành công ở cấp độ đại học. Kỹ năng ghi chép của tôi 
được cải thiện nhiều, tôi đã tìm đọc nhiều tài liệu hơn, sau đó kết hợp 
với ghi chép để mở rộng kiến thức của mình. Cùng bạn trong lớp xem 
lại các tài liệu và tham gia vào các buổi học nhóm cũng vô cùng hiệu 
quả. 
Xuyên suốt quá trình học từ lớp 1 tới 12, tôi đã được dạy về kiến thức 
chứ không phải phương pháp học. Khi trưởng thành hơn, tôi đã tự 
dày mình phương pháp học tốt hơn, trở thành một người cầu tiến 
luôn học hỏi là rất cần thiết trong thế giới mà công nghệ thông tin 
luôn xoay chuyển không ngừng. Một số cá nhân có phẩm chất xử lý 
và tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng, nếu không là một trong số 
họ, chúng ta cần nỗ lực hơn để thu nhận và sử dụng thông tin. 
 
Mặc dù không bao giờ là quá muộn để cải thiện kỹ năng học, các con 
của bạn sẽ hưởng lợi lớn nếu giờ đây chúng thực sự biết phương 
pháp học, không chỉ đơn thuần là một học sinh. Học tập bắt đầu với 
việc đọc, hoạt động này tuy có liên quan nhiều tới ngữ âm và cấu trúc 
câu, và tiếng Anh là khá phức tạp, tuy nhiên mục đích cuối cùng vẫn 
là sự thấu hiểu. Mục đích của việc lựa chọn các tác phẩm là gì? Đâu 
là thế mạnh và điểm yếu của một nhân vật? Sự kiện nào sẽ gây ra 
hàng loạt hệ quả? Các nhân vật có thể làm gì khác đi để có kết quả 
tốt hơn? Ai là nhân vật ưa thích của bạn? bạn sẽ ứng dụng bài học từ 
câu chuyện vào cuộc sống ra sao? Bạn có muốn đọc những tác phẩm 
khác của tác giả hoặc về chủ đề khác không? 
 
Học hỏi không dừng lại ở việc tốt nghiệp trung học; mà đây là sự 
nghiệp cả đời, “học học nữa học mãi”. Trẻ nhỏ là những “học giả” 
xuất sắc đối với các thiết bị và ứng dụng, nhưng chúng cần phải học 
cách ứng dụng khả năng đó vào việc đọc, toán học, kinh doanh, quản 
lý tài chính, giải quyết các vấn đề trong cộng đồng và chốn công sở, 
duy trì các mối quan hệ với bạn bè. Vào mùa hè này, hãy khích lệ con 
bạn đọc. Sau đó, trò chuyện với chúng về những gì đã được đọc. Gieo 
những mầm non của sự tò mò và học hỏi không ngừng.  

 

Điệu nhảy chậm 
Bạn đã bao giờ nhìn ngắm những đứa trẻ trên 

vòng đu quay? 
Hoặc nghe tiếng mưa rơi vội vàng xuống đất mẹ? 
Đã bao giờ say đắm trong cánh bướm chao liệng? 

Hoặc ngắm bình minh ẩn vào đêm đen? 
 

Hãy chậm lại một chút. Đừng nhảy quá nhanh 
Thời gian là có hạn. Và âm nhạc sẽ không còn 

mãi 
 

Bạn có vội vàng bước qua mỗi ngày? 
Khi buông lời chào, bạn có quan tâm tới câu trả 

lời? 
Khi đêm buông và ngày đã tàn 

Liệu những hối hả trăm ngàn việc có làm bạn băn 
khoăn? 

 
Hãy chậm lại một chút. Đừng nhảy quá nhanh 
Thời gian là có hạn. Và âm nhạc sẽ không còn 

mãi 
 

Đã bao giờ thỏa hiệp: “để mai nhé” 
Và vội vã bỏ qua ánh mắt sầu muộn của con yêu? 

Đã bao giờ bỏ mặc một tình bạn? 
Vì không dành thời gian gửi lời hỏi han? 

 
Hãy chậm lại một chút. Đừng nhảy quá nhanh 
Thời gian là có hạn. Và âm nhạc sẽ không còn 

mãi 
 

Đã bao giờ vội vã cất bước đi? 
Và Bỏ lỡ những niềm vui chốn đây? 
Mỗi khi vội vàng sống qua một ngày 

Một món quà bất ngờ của cuộc sống bị bỏ đi 
 

Cuộc đời không phải là những vòng đua, hãy 
sống chậm lại một chút 

Hãy tận hưởng âm nhạc, trước khi bài hát chìm 
vào đêm câm 

Tác Giả Ẩn Danh 
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“Chương trình Bữa Ăn Chào Hè” đã trở lại trong năm 2019, với những bữa ăn bổ dưỡng dành cho con trẻ trong kỳ nghỉ hè. Sau khi  căng-
tin trường học đóng cửa cho kỳ nghỉ hè, thanh thiếu niên 18 tuổi hoặc trẻ hơn có thể hấp thụ được nguồn dinh dưỡng tốt tại các điểm cung 
cấp thực phẩm, được triển khai và vận hành bởi các tổ chức phi lợi nhuận, các thư viện, trường học và các tổ chức công khác xuyên suốt 
Bang Lone Star. Sở Nông Nghiệp Texas (TDA) điều hành các chương trình được liên bang tài trợ ở Texas, và các bữa ăn được phục vụ miễn 
phí cho trẻ. Không yêu cầu bất kỳ thủ tục hoặc đơn đăng ký nào khi tham gia. 
 
Vào mùa hè năm ngoái, TDA đã hợp tác với hơn 650 tổ chức, vận hành gần 6.000 điểm cung cấp thực phẩm. Hơn 15 triệu bữa ăn đã được 
cung cấp cho trẻ em Texas có nhu cầu, và các đối tác của “Chương trình Bữa Ăn Chào Hè” đã sẵn sàng để mang lại những bữa ăn bổ dưỡng 
trong năm 2019. Hãy khích lệ các gia đình tham gia để ủng hộ cho nỗ lực của các bên đối tác, cũng như giúp trẻ nhỏ có được nguồn dinh 
dưỡng chúng cần cho mùa hè năng động và khỏe mạnh. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào đường link nguồn để cải thiện nhận thức 
về các bữa ăn trong mùa hè, xin hãy ghé thăm SummerFood.org. 

Ngô Nướng Mù Tạt và Thịt xiên Xúc Xích 
 
Với 5 nguyên liệu và thời gian chuẩn bị trong 30 phút, hãy chắc rằng bữa ăn đầy sắc màu và phù hợp với mọi gia đình này 
có trong danh mục thực đơn cuối tuần của gia đình bạn 
 

Nguyên liệu 
2 bắp ngô ngọt lớn, cắt thành những khúc 5 centimét (khoảng 8 khúc) 
1 ớt chuông ngọt xanh, cắt thành những mảnh 3.8 centimét 
4 lạng xúc xích Kielbase, cắt thành 12 miếng 
1/3 bát nước tẩm ướp salad của Ý 
1 thìa cà phê mù tạt vàng 
 

Hướng dẫn 
1. Chuẩn bị vỉ nướng để nướng trực tiếp trên lửa vừa hoặc to. Sâu chuỗi 

ngô, Kielbasa và ớt ngọt bằng 4 xiên thịt bằng sắt dài. 
2. Cho mù tạp và nước tẩm ướp vào một bát nhỏ, trộn và quết hỗn hợp 

này lên xiên trước khi nướng. 
3. Nướng, phủ kín, điều chỉnh nhiệt độ từ vừa cho tới cao trong 8 – 12 

phút, lật xiên và quết phần hỗn hợp còn lại cho tới khi rau củ mềm và 
chín. 

 
Phục vụ thành 4 suất 
 
http://www.midwestliving.com/recipe/mustardy-grilled-corn-and-sausage-kabobs/ 
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DANH SÁCH NHỮNG ĐIỀU CẦN CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỌC: 
Chuẩn bị về mặt tinh thần 
Sống trong một phòng nhỏ với một hoặc hai người hoàn toàn xa lạ là 
trải nghiệm hoàn toàn mới. Tuy nhiên sau đây là những bí mật cũng 
vô cùng mới lạ với mọi người: 
Đây là cách chuẩn bị về mặt tinh thần để sẵn sàng cho cuộc sống đại 
học: 
 Xác định mục tiêu (học tập, xã hội, cá nhân). 
 Liệt kê những niềm tin và đạo đức cá nhân để đảm bằng rằng các 

lựa chọn trong thời gian học đại học nhất quán với con người bạn. 
 Hãy biết được những hoạt động nào sẽ tiếp thêm năng lượng cho 

bạn và tiếp tục duy trì nó trong cuộc sống đại học. Hãy xem xét 
những hoạt động trong/ngoài khu học xá, cũng như các đội nhóm. 
Ghé thăm trang web về cuộc sống của sinh viên đại học và tham 
gia các buổi gặp mặt trong khu vực. 

 Xây dựng sự tự tin bằng cách tạo lập một danh sách những thành 
quả đạt được. Lắng nghe khi gia đình và bạn bè nói về những điểm 
mạnh của bạn. 

 Dành thời gian nói chuyện với các thành viên trong gia đình. 
 Dành thời gian nói chuyện với bạn thân. 
 Nghĩ về cách bạn sẽ giao tiếp với bạn bè và gia đình khi đang ở 

trường, 
 Thực hiện một cuộc du ngoạn không lên kế hoạch trước và trải 

nghiệm việc làm điều gì đó bất ngờ. 
 Lên kế hoạch về cách bạn sẽ tiếp tục duy trì niềm tin/tôn giáo khi 

xa nhà. 
 Hiểu rằng bạn sẽ thay đổi khi được trải nghiệm những điều mới 

mẻ. Hãy nhớ rằng, đôi khi thay đổi có thể không dễ chịu, nhưng 
không có nghĩa đây là điều tiêu cực. 

Chuẩn bị về mặt tài chính 
Nếu đã đi làm thêm hoặc có công việc trong hè, hẳn là bạn đã có một 
khoản chi tiêu được lên kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, bạn phải tự đưa 
ra những quyết định tài chính mỗi ngày trong cuộc sống đại học. 
Chi tiêu tiết kiệm là khá khó khăn, tuy nhiên sẽ dễ dàng hơn nếu bạn 
đã lên kế hoạch từ trước. Hãy chuẩn bị những việc sau trong khi còn 
được chu cấp bởi gia đình: 
 Đầu tiên: xác định xem khoản học phí tới từ đâu (học bổng, trợ cấp, 

việc làm thêm, chu cấp gia đình, tiết kiệm ..v..v..) 
 Thiết lập một ngân sách cho những chi phí cần thiết (sách, xăng xe, 

bảo hiểm..v..v..) và năm được khoản tiền còn lại sau mỗi lần chi. 
 Hoạch định các khoản phí cho các nhu cầu thiết yếu như đồ ăn, học 

phí (sự kiện, các loại phí khác). 
 Thử áp dụng bản kế hoạch này trong những tháng chuẩn bị vào đại 

học – luyện tập để thành công! 
 Đừng cộng dồn số tiền thừa hàng tháng vào ngân sách. Tiết kiệm 

khoản tiền đó và xem như chúng không tồn tại. 
 Hãy rà soát các khoản chi trong ngân hàng hàng tháng. 
 Nếu được, hãy xem xét trả khoản nợ học phí khi vẫn còn đi học 

 
Bài viết được lấy từ Nitro: https://www.nitrocollege.com 

Những chuyện hoang đường về 
Pell Grants 

Pell Grants là một trong những hình thức hỗ 
trợ tài chính phổ biến nhất. Đây là tài trợ bởi 
Chính Phủ Liên Bang và tổng số tiền có thể lên 
tới 5.815 đô-la Mỹ mỗi năm. Vậy nhưng vẫn 
tồn tại những sự nhầm lẫn về chính sách: ai là 

đối tượng được hưởng lợi, mức trợ cấp là bao nhiêu. 
 

Hãy khai phá 5 câu chuyện hoang đường nhất về Pell Grant 
 
Hỗ trợ này chỉ dành cho những học sinh khó khăn nhất. đúng là trợ cấp 
Pell Grants được dựa trên nhu cầu về tài chính nhưng giải thưởng này 
không đơn thuần dựa trên tiêu chí mức thu nhập của hộ gia đình. Pell 
Grant suy xét về khoản phí đại học của bạn, ước chừng theo thông tin trên 
trang web – tất cả mọi thứ từ học phí, phí thuê phòng và đi lại.  
Các tiêu chỉ đánh giá khác đó là mức thu nhập của hộ gia đình, số lượng 
anh em đang học đại học, và các tài sản. Kết quả là nhiều các gia đình 
trong tầm trung cũng có thể ứng tuyển trợ cấp này. Mẫu đơn duy nhất 
cần để ứng tuyển Pell Grants là the FAFSA, điểm cộng khi điền mẫu đơn 
này là bạn có thể nhận được những khoản phí đại học và học bổng, thậm 
chí còn lớn hơn khoản trợ cấp của Pell Grant. 
 
Pell Grant trợ cấp rất nhiều tiền hoặc không gì cả. Đúng là có trường hợp 
học sinh được nhận 5.815 đô-la Mỹ, tuy nhiên họ cũng có thể nhận được 
500 – 2.000 đô-la Mỹ. Bất cứ khoản trợ cấp nào cũng đều tốt, phải không? 
Ngoài ra, tính linh hoạt trong việc định giá mức trợ cấp chính là lý do các 
gia đình ở tầm trung có thể ứng tuyển. Tại sao ư? Các công thức sử dụng 
để ước tính sẽ quyết định khoản trợ cấp tài chính một gia đình cần là 
2.000 chứ không phải 5.815 đô-la Mỹ. Nếu chỉ có một hạn mức là 5.815 
đô-la Mỹ, nhiều gia đình sẽ không được trợ cấp bởi Pell Grant. 
 
Nếu bạn đủ điều kiện một lần, các năm sau đó bạn cũng nhận được trợ 
cấp. Pell Grant được trao dựa vào tình hình tài chính và mức phí học tập 
mỗi năm. Yêu cầu ứng tuyển lại mỗi năm. 
Việc bạn có đủ tư cách không có thể thay đổi dựa trên vài lý do. Ví dụ, 
bảng điểm của bạn được cải thiện và bạn được nhận khoản tiền từ học 
bổng – Pell Grant sẽ ngưng khoản trợ cấp tài chính. 
Hoặc, có thể tình hình tài chính của gia đình bạn đã thay đổi. Nếu bố/mẹ 
thất nghiệp hoặc một ai đó trong gia đình bạn không còn khả năng lao 
động, sẽ tác động tới việc bạn có hội đủ tiêu chí hay không. 
 
Pell Grants không có những trường hợp hỗ trợ tài chính ngoại lệ. 
Trẻ em thuộc đội dịch vụ đã mất khi làm nhiệm vụ tại Iraq hoặc 
Afghanistan sau vụ khủng bố 9/11 có thể được hưởng mức trợ gấp tối đa 
từ Pell Grant, bất kể mức thu nhập hộ gia đình thế nào. 
 
Bài viết được lấy từ Nitro: https://www.nitrocollege.com 
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NHỮNG HOẠT ĐỘNG HÈ TIẾT KIỆM VÀ ĐẦY HỨNG KHỞI CHO CON TRẺ 
MÓN ĂN TỰ CHẾ TẠI GIA 

 
Các nguyên liệu cho món bơ lạc trộn tự 
chế: 
 3 kẹo mashmallows 

 2 thìa cà phê kem bơ lạc 

 1 thìa cà phê đường  
 
Đặt mashmallows và bơ lạc vào trong lò vi 
sóng và quay trong 10 giây. 
 
Trộn hỗn hợp cho tới khi đạt độ mịn. Rắc đường lên trên hỗn hợp cho 
tới khi hết dính 
 

HÃY SÁNG TẠO, TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT  
BẰNG PHẤN TRÊN ĐƯỜNG 

1 cốc bột ngô 
1 cốc nước 
Hòa lẫn hai nguyên liệu này 
Thêm vào phẩm màu thực phẩm (càng 
nhiều càng tốt) 
 
 

 Một cốc đựng màu (lọ thức ăn trẻ em) 
 Cọ vẽ 
 Cốc đựng nước (rửa cọ) 

 
Nước sơn có dạng lỏng khi vẽ, nhưng sẽ đậm dần khi khô. 
 

BUỔI XEM PHIM TỐI VUI VẺ! 
1. Làm bỏng ngô và 

phục vụ với túi đựng 
chuyên dụng. 

2. Làm một biển hiệu 
“hiện đang trình 
chiếu” và thông báo 
về giờ chiếu. 

3. Dựng một quầy vé và 
sử dụng tiền giấy và 
máy tính để đóng vai 
người thu ngân và 
người mua – kết hợp 
dạy bảo về việc đếm 
tiền hoặc trả đúng 
khoản phí. 

4. Mời bạn bè. Yêu cầu 
họ mang bộ chăn gối 
ưa thích, hoặc thú 
nhồi bông ưa thích 
tới. 

5. Chọn một bộ phim mà cả gia đình đều yêu thích, hoặc lần lượt 
trao quyền lựa chọn cho các thành viên để có một buổi tối xem 
phim vui vẻ.  

TỰ SÁNG TẠO NHỮNG CÂY KEM HOA QUẢ  
TẠI NHÀ 

 
Không gì bằng thưởng thức những cây kem hoa quả tự chế trong 
một ngày oi ả. Những cây kem ngoài cửa hiệu thường chứa đầy tinh 
dầu ngô fructose và các hương vị nhân tạo. Đừng chọn những cây 
kem đó! Tất cả công thức kem đều có hàm lượng calo dưới 100 và 
hoàn toàn sử dụng hương vị tự nhiên! 
 
 Khuôn: Các công nghệ làm kem đã trở nên tân tiến hơn. Có 

nhiều phụ kiện để làm hơn và người dùng cũng nảy ra những 
ý tưởng sáng tạo đột phá về hình dáng, bắt chước các nhân 
vật hoạt hình và thậm chí làm giống như kiếm ánh sáng! 
 

 Hoa quả: Hãy trộn những hoa quả ngọt với chanh hoặc cam 
để tăng tính acid, giảm vị chua. Các hoa quả như cam, chanh, 
ổi, nho hoặc táo là nguyên liệu phổ biến nhất để tạo ra những 
cây kem tan chảy chậm. Sự kết hợp giữa vị ngọt và chua cũng 
giúp tạo ra các hương vị khác nhau. Để bổ sung cho yếu tố kết 
cấu và thẩm mĩ, bạn có thể thêm vào những hoa quả được cắt 
nhỏ như dưa hấu, dâu, xoài, dứa hoặc kiwi. 
 

 Các cây kem láng mịn: thêm sữa chua để tăng cường chất 
đạm và các probiotic để cải thiện hệ thống tiêu hóa, tạo ra 
một kết cấu mịn và mượt mà cho cây kem. Chuối xay với nước 
hoa quả có thể tạo ra kết cấu mềm mại. Sữa dừa không đường 
sẽ mang lại hương vị ngọt ngào tinh tế. Pha trộn và xay nước 
quả và quả với sản phẩm có kết cấu mềm mịn sẽ tạo ra một 
cây kem có kết cấu tốt.  
 

 Thời gian trong tủ lạnh: Tùy thuộc vào nguyên liệu, ít nhất lfa 
4 – 6 giờ để làm cứng hỗn hợp. Để trong tủ lạnh qua đêm là 
phương án tối ưu nhất, và bạn cũng có thứ để mong đợi cho 
hôm sau! 

 
Trích dẫn từ 100 hoạt động mùa hè cho trẻ nhỏ bởi Jordan Leigh 
Francis Page (được biết tới như “Nữ hoàng của những sáng tạo vui 
nhộn và tiết kiệm) 
 

Để tìm kiếm những hoạt động hè không đắt đỏ cho con trẻ, hãy 
ghé thăm trang Parks and Recreation và điền thông tin về nơi 
bạn ở. Mỗi thành phố sẽ có một Hướng dẫn Park & Recreation 
Summer Guide. Trong bản hướng dẫn bao gồm danh sách các 
lơp học và hoạt động, ngày đăng ký và các thông tin bổ sung. Nếu 
bạn có con trẻ lớn tuổi hơn, có những cơ hội việc làm trong hè 
cho chúng. Mỗi thành phố có một chỉ dẫn cụ thể, hãy chắc rằng 
bạn điền thông tin về thành phố khi truy cập trang. 
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Danh sách những việc cần chú ý để đảm bảo 
an toàn cho con trẻ 
Mùa hè là khi rất nhiều trẻ nhỏ vui chơi ngoài trời, và 
việc nắm bắt được những việc cầm làn để đảm bảo an 
toàn khi trẻ vui chơi là vô cùng quan trọng. Sau đây là 
một số gợi ý. 

Đề phòng đuối nước 
Mỗi năm, có hơn 830 trẻ 
nhỏ ở lứa tuổi 14 qua đời 
vì các tai nạn đuối nước, 
và trung bình 3.600 
trường hợp chấn thương 
với cùng lý do. Khoảng 
thời gian giữa tháng 5 và 
tháng 8, các trường hợp chết đuối tăng đột biến 89%. 
Nếu bạn sở hữu một bể bơi, hoặc nếu con trẻ vui chơi 
gần đó, hãy đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ luôn 
sẵn sàng để giữ an toàn cho chúng.  

An toàn hồ bơi 
 Đặt các hàng rào quanh hồ bơi để ngăn trẻ tiếp 

cận. 

 Không bao giờ rời mắt khỏi con trẻ. 

 Hãy nhớ rằng chết đuối có thể diễn ra mà không 
gây tiếng động. 

 Học về CPR (các phương pháp cấp cứu tim phổi). 

 Không giả định rằng có họ hàng hay những đứa 
trẻ khác sẽ để ý tới con trẻ. 

 Tìm hiểu về mối nguy hiểm của “chết đuối lần 
hai”, có thể xảy ra trên mặt đất, nhiều giờ sau khi 
nước tràn vào phổi.  

Hãy thoa kem chống nắng. Việc thoa kem chống nắng 

trước khi ra khỏi nhà 30 phút có thể rất thách thức. Tuy 

nhiên bạn và các con nhỏ nên bôi kem trước khi ra ngoài, 

thậm chí trong những ngày nhiều mây (bởi tia UVA có thể 

đi xuyên qua các đám mây và gây tổn hại lên da). 

Mặc quần áo có tính năng chống nắng. Hãy lựa chọn mũ 

rộng vành và các quần áo chất liệu cotton dệt, hoặc quần 

áo có SPF (tính năng chống nắng) (quần áo trẻ nhỏ, đặc 

biệt là quần áo bơi, có tính năng bảo vệ khỏi ánh nắng). 

Sắm một vài cặp kính râm. Đừng quên rằng ánh nắng cũng 

ảnh hưởng tới đôi mắt. Hãy tìm kính râm ngăn chặn 99-

100% tia UVA và UVB cho con trẻ. 

Sử dụng thuốc đuổi côn trùng để phòng tránh bệnh Lyme 

từ bọ ve, và các siêu vi trùng West Nile và các vi-rút khác 

từ muỗi. Nhiều thuốc đuổi con trùng được chế tạo từ 

DEET, một thuốc diệt côn trùng rất độc hại có thể gây chết 

người nếu nuốt phải. Nếu bạn sử dụng sản phẩm chứa 

DEET, hãy đảm bảo rằng không thoa sản phẩm lên tay hoặc 

mặt để phòng tránh rủi ro; ngoài ra, cần rửa sạch sản 

phẩm trước khi đi ngủ để ngăn ngừa tiếp xúc với hóa chất 

quá lâu. Một thành phần hữu hiệu nữa trong thuốc là 

picaridin, tuy nhiên DEET có hiệu quả cao nhất, các bác sĩ 

khuyến nghị sản phẩm chứa 30% DEET để phòng tránh 

siêu vi trùng West Nile.   

Ngăn ngừa sự mất nước 

Nếu con trẻ chơi bóng đá với các bạn, hoặc chạy quanh 

công viên, hãy luôn nhớ cung cấp nước cho chúng để đề 

phòng mất nước. Trẻ em cần uống đủ nước trước các bài 

tập và trong giờ nghỉ - mỗi 15 tới 20 phút. Vào những ngày 

nóng và ẩm, phun sương cũng là một biện pháp hữu hiệu. 
Bởi Katherine Lee 

 
 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI 

http://www.implanners.com/parents/register.php 

hoặc tải trực tiếp và hoàn thành mẫu đơn đăng ký, 

sau đó gửi fax tới 

(888) 267 – 7913 – hoặc email tới 

implanners@sbcglobal.net 

 

http://www.implanners.com/parents/register.php
mailto:implanners@sbcglobal.net
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NHỮNG VIỆC PHỤ HUYNH CÓ THỂ LÀM ĐỂ 
NGĂN NGỪA ‘RƠI RỤNG’ KIẾN THỨC TRONG 
KỲ NGHỈ HÈ 
Kỳ nghỉ hè đang tới, và các bậc phụ huynh đang cố gắng 
lập kế hoạch cho các con trong ba tháng tới, chúng ta phải 
cân nhắc phương pháp để các con tiếp tục học hỏi và 
không mất đi kiến thức vừa học trong chín tháng. Thực 
tế đã chứng minh, nếu học sinh không luyện tập trong ba 
tháng hè, các kiến thức toán học và kỹ năng đọc sẽ suy 
giảm. Đối với nhiều thanh thiếu niên không có cơ hội học 
tập, đây là một yếu tố quan trọng nhất trong việc quyết 
định sự khác biệt trong kiến thức của mỗi người, tỉ lệ tốt 
nghiệp, thành công trong đại học và công việc.  
Những việc đơn giản bạn có thể thực hiện ở nhà để con 
trẻ học hành xuyên suốt kỳ nghỉ hè: 
1) Sự hiện diện. Hãy luôn theo sát các con, bạn có thể 

truyền đạt hành vi tốt, và đảm bảo rằng các con có 
môi trường phù hợp để học hành. 

2) Đưa các con đi chơi. Sở thú, bảo tàng, thư viện, công 
viên, một trận bóng chày, bất cứ nơi nào! Bằng cách 
đưa các con tới những địa điểm mới, để thấy những 
thứ mới; chúng sẽ được khuyến khích quan sát, tìm 
hiểu và đặt câu hỏi, và điều này sẽ làm não bộ luôn 
hoạt động. 

3) Hãy cùng các con đọc. Tìm hiểu sử thích của các con 
và khuyến khích chúng đọc sách, tạp chí, truyện 
tranh. Ghé thăm thư viện gần nhất để mượn sách 
truyện miễn phí. Nếu con trẻ có hứng thú với truyện 
tranh, hãy ủng hộ điều này. Ít nhất thì chúng cũng 
đọc gì đó! Nếu con bạn thích tìm hiểu về khủng long, 
hãy tìm bất cứ tài liệu gì liên quan tới khủng long. Trẻ 
em muốn đọc những gì chúng thực sự có hứng thú. 

Sự hiện diện của phụ huynh trong kỳ nghỉ hè có thể giúp 
con trẻ không tụt lại đằng sau, góp phần nâng cao thành 
tích học tập, củng cố kỹ năng xã hội và sự tự tin, giúp các 
con học tốt hơn. 
Trích từ một phần của bài báo từ:  

https://gwrymca.org/blogs/5-fun-things-parents-
can-do-help-prevent-summer-learning-loss 
 
 

Những chiến lược đơn giản để đẩy bay sự buồn chán 
kỳ trong nghỉ hè. 
 
Hãy thiết lập một danh sách các việc muốn làm. Đơn giản như 
thế này: 
 
Hãy lấy một tờ giấy và những bút dạ nhiều màu, tạo ra một danh 
sách sặc sỡ là một phần của cuộc vui. 
 
Sử dụng các bút dạ, hãy để con trẻ liệt kê những điều chúng 
muốn làm trước khi mùa hè kết thúc. Có thể là bất cứ hoạt động 
mang niềm vui nào, hoặc đơn giản là những việc mà con luôn 
hoãn lại và chưa thực hiện được. Ví dụ như: leo núi để thưởng 
ngoạn thác nước, xem phim ngoài trời, học chơi môn thể thao 
mới… Hãy ghi lại ngay những gì nẩy ra trong đầu! Các con cũng 
có thể thể hiện sự ưu tiên bằng cách viết các mục tiêu chính với 
chữ lớn hơn. Và nếu có điều gì đó con muốn thực hiện xuyên suốt 
cả mùa hè, hãy viết nhiều lần! 
 
Treo trang giấy này ở đâu đó mà con thường xuyên thấy. Như tủ 
lạnh, cửa phòng ngủ, gương… 
 
Hãy gạch đi những mục tiêu đã được hoàn thiện. Mỗi khi con 
không biết nên làm gì, có thể dựa vào bản danh sách này! Hãy để 
các con coi việc hoàn thành mục tiêu là gạch được nhiều điều 
nhất có thể. 
 
Hãy luôn phấn khích và chúc mừng mỗi khi con hoàn thiện được 
điều gì đó. Các con đang thực sự năng nổ và nên cảm thấy hài 
lòng. 
 
Vào cuối tháng 8, các con sẽ nhìn vào tờ danh sách sặc sỡ này, 
với vô số những gạch ngang, và chúng có thể thấy đã thực hiện 
được những gì trong Hè! Các con có thể chụp ảnh và nhìn lại về 
mùa hè 2019 tuyệt vời vừa qua. 

 

https://gwrymca.org/blogs/5-fun-things-parents-can-do-help-prevent-summer-learning-loss
https://gwrymca.org/blogs/5-fun-things-parents-can-do-help-prevent-summer-learning-loss
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Chuẩn bị cho Đại học: Một vài bí 
quyết dành cho học sinh trung 
học phổ thông 
 
Đại học là sự đầu tư quan trọng cho tương 
lai của bạn. Bỏ ra thời gian và nỗ lực để 
chuẩn bị cho Đại học sẽ làm bước chuyển 
tiếp này dễ dàng hơn, và giúp bạn có được 
trải nghiệm tốt hơn. Từ việc quản lý thời 
gian hiệu quả tới ghi chép tốt hơn, có một 
vài việc bạn có thể luyện tập khi vẫn còn 
ngồi trên ghế nhà trường để sẵn sàng cho 
những yêu cầu của Đại học.  

 
Là một học sinh phổ thông trung học, bạn 
có thể suy nghĩ xem Đại học nào là bến đỗ 
mong muốn. Việc lựa chọn Đại học nào là 
vô cùng quan trọng và là yếu tố quyết định 
trải nghiệm cuộc sống Đại học của bạn sẽ 
ra sao, bạn có thể chuẩn bị tốt nhất cho 
cuộc sống này thông qua một vài hành 
động cụ thể. 
Thiết lập những thói quen tích cực khi còn 
ở bậc trung học sẽ là tiền đề cho những 
thói quen tích cực ở bậc Đại học. Mặc dù 
tấm bằng Đại học là vô cùng thỏa đáng, 
việc trang bị cho mình những kỹ năng cần 
thiết để học tập tốt trước khi bước chân 
vào ngưỡng cửa Đại học sẽ làm bạn có trải 
nghiệm học tập tốt hơn.  
 
 
 
 
 
 
 

Bắt đầu tìm kiếm Đại học sớm nhất có thể 
Quyết định những yếu tố nào là quan trọng nhất trong cuộc sống 
đại học (bầu không khí, kích thước, địa điểm, bằng cấp, đào tạo 
công việc…) trước khi đưa ra quyết định về việc sẽ học Đại học. 
Nếu có điều kiện, hãy ghé thăm những khu học xá ký túc cảm 
thấy thích, để có những cảm nhận nhất định và tìm hiểu về cuộc 
sống Đại học. Bạn cũng sẽ có cơ hội gặp mặt những người đứng 
đầu trường và trao đổi về những gì còn khúc mắc. 
Học cách ghi chú  
Nếu bạn có đức tính gọn gàng và trách nhiệm, cách tốt nhất để 
cải thiện thành tích học là phát triển khả năng ghi chú. Mục đích 
chính khi vào Đại học là học hỏi những kỹ năng đào tạo và nắm 
trong tay kiến thức về ngành nghề trong tương lai.  
Rèn luyện kỷ luật bản thân 
Một khi đã bước chân vào cuộc sống Đại học, đôi khi khó có thể 
cưỡng chế được những cám dỗ và sự lười biếng. Đừng sai lầm bỏ 
qua nhiều bài giảng hoặc bỏ qua thời gian học, bởi bạn sẽ rất dễ 
bị tụt lại đằng sau. Hãy tạo thói quen tham dự đầy đủ mọi lớp 
học – thậm chí ngay cả khi bạn không muốn – và theo sát lịch học 
nếu bạn muốn thực sự thành công trong bậc Đại học. Nếu không 
tham dự nhiều tiết học trong một học kỳ, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều 
tài liệu kiến thức quý giá, và khả năng cao sẽ không hoàn thành 
học kỳ một cách tốt nhất. 
Quản lý thời gian học  
Để tránh cảm giác choáng ngợp bởi những trải nghiệm ở bậc Đại 
học, bạn cần học cách cân bằng giữa trường lớp, các hoạt động 
xã hội và bất cứ nghĩa vụ nào cần hoàn thành. Hãy đánh dấu vào 
lịch những ngày hạn phải nộp bài, cũng như ngày thi. Dành ra 
một khoảng thời gian nhất định trong ngày để hoàn toàn tập 
trung vào việc học, và bám sát bản kế hoạch sẽ giúp bạn quản lý 
thời gian hiệu quả hơn và tránh tình trạng bị choáng ngợp. 
Chuẩn bị cho việc phải đọc rất nhiều tài liệu 
Chuẩn bị cho những yêu cầu đọc tài liệu khi vào Đại học. Nhiều 
giảng viên sẽ muốn bạn đọc xong các tài liệu trước giờ lên lớp. 
Ngoài ra, họ cũng kỳ vọng bạn đọc hiểu nhiều tài liệu trong 
khoảng thời gian chuẩn bị cho kỳ thi. Học cách đọc hiệu quả hơn 
thông qua việc chọn lọc đại ý sẽ giúp bạn giảm thời gian trong 
việc đọc và giúp tiếp nhận nhiều kiến thức hơn.  
Hoàn thiện kỹ năng học tập 
Học cách học tập hiệu quả nhất. Lựa chọn những phương pháp 
học phù hợp với bạn nhất khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. 
Có thể là các flashcard, hoặc bạn sẽ tiếp nhận được nhiều thông 
tin hơn khi dành thời gian lướt qua nhiều chủ đề khác nhau. Hãy 
chuẩn bị cho nhiệm vụ học tập nặng nhọc ở cấp Đại học. 
https://fremont.edu/preparing-for-college-tips-for-high-
schoolstudents/ 
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Lời khuyên duy nhất mà các bậc phụ huynh cần  
Tuân thủ ba quy tắc về bài tập về nhà. 
Thực hiện những nhiệm vụ khó khăn trước tiên 
Hãy tạm đặt điện thoại xuống. Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn các thiết bị điện 
tử trong khoảng thời gian làm bài tập về nhà (máy tính là thiết bị gây xao nhãng 
nhưng cần thiết để học tập), tuy nhiên hãy đảm bảo rằng ít nhất các tin nhắn sẽ không 
làm bạn mất tập trung. 
Ngay khi hoàn thành công việc, hãy sắp xếp bài vở vào cặp và đặt cạnh thềm cửa. Đây 
là quy trình ba bước mà con trẻ có thể làm theo, và chúng sẽ không phải nghe bạn 
rầy la nữa. 
Hãy nhớ lược danh H.A.L.T. Bạn thường mất bình tĩnh khi một trong những yếu tố sau xảy tới: Hungry (đói bụng), Agitated 
(xúc động), Lonely (cô đơn), Tired (mệt mỏi). 
Hãy lên kế hoạch làm những việc tốt. Trẻ em cần phải hiểu rằng giúp đỡ người khác là việc nên làm mọi ngày, không chỉ 
dừng lại ở việc tham gia giúp đỡ nấu súp trong ngày lễ. Hãy thử thách các con hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ mỗi tuần, 
như dọn bữa ăn của những đứa trẻ khác trong bữa trưa hay quét sân vườn cho hàng xóm. Hãy dạy con bạn quan tâm chăm 
sóc tới người xung quanh. 
Đừng đưa ra những phần thưởng tiền mặt khi các con dọn phòng. Nếu bạn cho con tiền để dọn giường, khi nhờ chúng xách 
đồ tạp hóa, chúng sẽ hỏi “Giá bao nhiêu?” tại sao lại xách đồ miễn phí trong khi được trả công khi dọn giường? Bạn có thể 
cho con những khoản chi tiêu để chúng làm quen với việc quản lý ngân sách, tuy nhiên đừng áp dụng lối tư duy làm việc – 
trả công với công việc nhà. 
Khi muốn các con trật tự, hãy hạ giọng chứ đừng la mắng. Điều này làm các con tập trung. 
Hãy tự chăm sóc bản thân mình trước tiên. Bằng không bạn sẽ không thể là một bậc phụ huynh hết mình chăm lo cho các 
con. Những vị phụ huynh kiệt sức bởi thiếu ngủ, đồ ăn hoặc niềm vui sẽ không giúp gì cho con trẻ. “Họ thường cảm thấy tội 
lỗi vì dành nhiều thời gian làm việc, bởi vậy họ muốn dành hết phần thời gian còn lại cho con trẻ. Tuy nhiên, làm vậy sẽ mạo 
hiểm sức khỏe tinh thần”. 
Trích dẫn từ một phần trong Real Simple: https://www.realsimple.com/work-life/family/kids-parenting/only-parenting-advice-
you-really-need  

 
Bản quyền © Thông báo. Các tài liệu có bản quyền © và được đăng ký nhãn hiệu TM là tài sản của Cơ quan Giáo dục Texas 
(TEA) và không được sao chép nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của TEA, ngoại trừ trong các trường hợp sau: 
1. Các khu học chánh công lập Texas, các trường bán công và Trung tâm Dịch vụ Giáo dục có thể sao chép và sử dụng các 

bản sao của Tài liệu và các Tài liệu liên quan nhằm phục vụ cho mục đích giáo dục các quận và trường học mà không cần 
xin cấp phép qua văn bản bởi TEA. 

2. Cư dân thuộc tiểu bang Texas có thể sao chép và sử dụng các bản sao Tài liệu và các Tài liệu liên quan cho mục đích cá 
nhân mà không cần xin cấp phép qua văn bản bởi TEA. 

3. Các phần cần phải được sao chép toàn bộ và giữ nguyên bản gốc, không chỉnh sửa và thay đổi theo bất cứ cách gì. 
4. Không được thương mại hóa các tài liệu sao chép hoặc bất kỳ tài liệu có chứa nội dung này; tuy nhiên, một khoản phí 

hợp lý chỉ bao gồm chi phí tái bản và phân phối là khả dĩ. 
Các đơn vị tư nhân hoặc những cá nhân thuộc Texas không phải là các khu học chánh công lập Texas, Trung tâm Dịch vụ 

Giáo dục Texas hoặc các trường điều lệ Texas hay bất kỳ thực thể nào, dù thuộc nhóm công hay tư nhân, giáo dục hoặc phi 
giáo dục, nằm ngoài tiểu bang Texas PHẢI được TEA chấp thuận thông qua văn bản và sẽ được yêu cầu chấp hành các thỏa 

thuận cấp phép có thể liên quan đến việc thanh toán phí cấp phép hoặc tiền bản quyền. 

Để biết thêm thông tin, liên hệ: Cơ quan Giáo Dục Texas, 1701 đường N. Congress, Austin, TX 78701 – 1494; 

Email: copyrights@tea.texas.gov.  
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“Kết nối phụ huynh và gia đình” được đăng tải 4 lần một năm, 
phục vụ đối tượng phụ huynh tại Texas. Văn thư này được viết 
dưới các ngôn ngữ Tây Ban Nha, Việt Nam, Đức và Hàn Quốc. 
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