Sự Kết nối chặt chẽ của phụ huynh và gia đình
Gia đình và Nhà trường
“cùng nhau tạo sự khác biệt”
Mỗi năm học khởi đầu với một sự “bắt đầu”, lớp học đầu
tiên, ngày học đầu tiên, giai đoạn đầu tiên. Cùng với đó là lần
đầu tiên đi xe bus tới trường. Điểm A đầu tiên và thậm chí là
điểm F đầu tiên. Lần đầu tiên bị kỷ luật bởi một ai đó
không phải là thành viên trong gia đình. Vai diễn
đầu tiên trong vở kịch của trường. Chuyến đi thăm
Skip Forsyth bảo tàng đầu tiên. Chiếc điện thoại đầu tiên. Lần
đầu tiên thấy hoặc trải nghiêm việc bị bắt nạt. Bài
kiểm tra STAAR đầu tiên. Lần đầu tiên về nhà một mình sau giờ
học. Lần đầu tiên chơi trong môn điền kinh của trường. Lần đầu
tiên bị từ chối hoặc ăn một mình. Bạn gái hoặc bạn trai đầu tiên
và lần chia tay đầu tiên. Lần đầu tiên bị cám dỗ bởi thuốc lá hoặc
rượu hoặc ma túy. Lần đầu tiên chơi nhạc cụ. Cuộc thi nhạc cụ
đầu tiên cho vai trò “dẫn đầu”. Công việc bán thời gian đầu tiên.
Nhận bằng lái xe - lần đầu tiên lái xe đến trường mà không có
cha mẹ và có lẽ là tai nạn ô tô đầu tiên. Prom lần đầu tiên.

Cha mẹ và trường học phải làm gì khi trẻ em gặp thách thức và
thất bại?
Bài học về những rào cản! Ở cấp trung học cơ sở, nơi mà hầu hết
các học sinh nam đều tham gia vào đội đua trong học kỳ Xuân,
tôi nhỏ như một đứa trẻ. Tôi thấp, khỏe, và không đặc biệt
nhanh. Tuy nhiên, huấn luyện viên đã cho chúng tôi thử mọi hoạt
động điền kinh và nhảy xa ít nhất một lần tại một buổi tập trong
mùa giải. Tôi nhớ những hàng rào khi đó. Chúng thực sự rất
khủng khiếp. Tôi đã không vượt qua một rào cản nào mà không
chạm vào nó. Có rất nhiều lần tôi vấp phải rào cản và đâm vào
đường chạy đua. Tôi ghét chúng, NHƯNG tôi đã cố gắng tập
chạy vượt rào cản hàng tuần. Tôi cố gắng cải thiện mỗi tuần một
chút. Mỗi tuần tôi cũng học được cách chạm đất và tiếp tục chạy
sau đó.Rào cản là một trong số những trở ngại đầu tiên mà trẻ nhỏ gặp
phải. Với tôi dường như nhiệm vụ của cha mẹ và nhà trường là:
•

•

•

Giúp trẻ nhận ra những trở ngại cho chúng là gì. Rào cản có
thể là những cơ hội đầy thử thách, chẳng hạn như hội chợ
khoa học hoặc cuộc thi đánh vần. Rào cản cũng có thể là
những mối nguy hiểm, chẳng hạn như rượu, ma túy và sử
dụng phương tiện truyền thông xã hội không phù hợp
Đào tạo trẻ nhỏ cách vượt qua rào cản thông qua phát triển
nhân cách, kỹ năng xã hội tích cực, học cách trở thành
người giải quyết vấn đề, áp dụng cảm quan đánh giá chung,
tránh những lựa chọn và hành vi nguy hiểm khi cần thiết.
Hỗ trợ trẻ nhỏ khi chúng mắc lỗi. Chắc chắn chúng sẽ mắc
lỗi nhưng chúng ta cần dạy cho trẻ biết hướng về phía trước
và khuyến khích chúng tiếp tục cố gắng sau đó.

Trong năm học, trẻ sẽ phải đối mặt với rất nhiều trở ngại và
thách thức, nhưng nếu chúng ta hỗ trợ trẻ với những nhân tố tích
cực và nhất quán, chúng có thể hoàn thành "cuộc đua” với sự
kiên trì và đầy tự tin.
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Trở lại trường
Ngày đầu tiên của năm học mới
Không biết trong cửa hàng có những gì.
Giáo viên mới
Và nhiều hơn thế nữa.
Kết nhiều bạn mới
Và gặp lại những người bạn cũ.
Chúng ta sẽ học được gì?
Tôi không biết nữa

Chúng ta sẽ học về loài vật?
Hay không gian?
Chúng ta sẽ học trở thành nhà văn?
Hay chúng ta sẽ thi đấu trong phòng tập?
Tôi có rất nhiều câu hỏi
Năm học này rồi sẽ thế nào.
Một cuộc phiêu lưu mới
Mà chúng ta phải chờ đợi.

(Không biết tác giả)
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Lời khuyên giúp cho các buổi hội thảo phụ huynh và giáo viên
tại trường diễn ra thành công
Trong thời gian năm học, hầu hết các trường học ở Hoa Kỳ thường xuyên mời các bậc phụ huynh đến tham dự các buổi hội thảo giữa phụ
huynh và giáo viên. Đây là một phần tiêu chuẩn trong nỗ lực của nhà trường nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa phụ huynh và giáo viên.
Chúng tôi hiểu rằng quý phụ huynh có thể cảm thấy lo lắng, sợ hãi hay bối rối khi phải đến trường của con mình
do sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa mà quý phụ huynh phải đối mặt tại Hoa Kỳ. Quý phụ huynh có thể thắc
mắc điều gì sẽ xảy ra và nhà trường mong đợi điều gì từ bản thân. Trong bài viết này, quý phụ huynh sẽ tìm thấy:
• Câu trả lời cho các thắc mắc của mình về các buổi hội thảo phụ huynh-giáo viên
• Lời khuyên về sự chuẩn bị cho cuộc họp
• Gợi ý các câu hỏi và đề tài được thảo luận
Thông tin này có thể được áp dụng cho học sinh ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học. Trường học của con quý phụ huynh cũng có
thể cung cấp thông tin về các buổi hội thảo phụ huynh-giáo viên bằng ngôn ngữ bản địa của quý phụ huynh.
Các câu hỏi được đặt thường xuyên
Hội thảo phụ huynh-giáo viên là gì? Hội thảo phụ huynh-giáo viên là cuộc gặp giữa
phụ huynh và giáo viên của con cái mình nhằm thảo luận về sự tiến bộ của
con ở trường học.
Quý phụ huynh có thể yêu cầu một cuộc họp với giáo viên của con mình nếu
có thắc mắc hoặc quan ngại về con bằng cách liên hệ với giáo viên để sắp
xếp cuộc họp.
Nếu Quý phụ huynh không nói tiếng Anh thì sao? Nếu quý phụ huynh
không cảm thấy tự tin khi giao tiếp với giáo viên của con cái mình bằng
tiếng Anh, quý phụ huynh có quyền yêu cầu một thông dịch viên tham dự
buổi hội thảo, hoặc đi cùng với thông dịch viên mà quý phụ huynh tin tưởng
đến buổi hội thảo. Trường hợp quý phụ huynh yêu cầu thông dịch viên từ
nhà trường, hãy thông báo yêu cầu cho nhà trường ít nhất 24 giờ trước
buổi hội thảo.
Tại sao giáo viên lại muốn gặp mặt Quý phụ huynh? Giáo viên tin rằng sự
hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường sẽ giúp trẻ thành công ở
trường học. Khi giáo viên của con quý phụ huynh sắp xếp một cuộc họp với
quý phụ huynh, điều đó không nhất thiết có nghĩa là con của quý phụ huynh
gặp rắc rối ở trường học. Giáo viên luôn muốn lắng nghe những chia sẻ
của phụ huynh về con cái của họ, chẳng hạn như thông tin về những gì trẻ
thích làm hoặc trẻ có những năng khiếu gì. Giáo viên hiểu rằng cá nhân mỗi
học sinh là khác nhau và có cách học khác nhau, và không ai khác hiểu rõ
con của Quý phụ huynh tốt hơn quý phụ huynh hiểu con mình. Với việc
cung cấp một số thông tin chi tiết sẽ giúp giáo viên làm việc hiệu quả hơn
với con của Quý phụ huynh ở trường.
Giáo viên sẽ cung cấp thông tin gì cho Quý phụ huynh? Giáo viên của con quý
phụ huynh có thể sẽ cung cấp một số thành quả công việc mà con của Quý
phụ huynh đã làm, và có thể thảo luận về sự tiến bộ, điểm số, bài tập về
nhà và hành vi của con Quý phụ huynh. Giáo viên cũng có thể có những
câu hỏi bất kỳ vể con Quý phụ huynh mà họ thấy cần phải quan tâm, cũng
như các câu hỏi về thói quen học tập của trẻ. Mục đích của những câu hỏi
này nhằm giúp giáo viên biết liệu có cần thiết phải hỗ trợ bổ sung thêm cho
con của quý phụ huynh trong lớp học hay không, chứ không có mục đích
làm cho quý phụ huynh cảm thấy khó chịu hoặc phải đề phòng chuẩn bị.
Tại sao tham dự hội nghị phụ huynh-giáo viên là quan trọng? Tham dự hội nghị phụ
huynh-giáo viên sẽ tạo cơ hội hợp tác giữa quý phụ huynh và giáo viên để cùng nhau hoạt
động như một tập thể nhằm để giúp con trẻ phát triển. Mỗi bên có những nhận định quan
trọng riêng đáng để chia sẻ - chẳng hạn với tư cách là bậc phụ huynh, quý phụ huynh có
thể chia sẻ về tính cách, thói quen, điểm mạnh và điểm yếu của con mình. Về bên phía giáo
viên, họ là những người được đào tạo chuyên nghiệp theo phương pháp giảng dạy tốt
nhất, đáp ứng được nhu cầu của từng cá nhân học sinh, biết cách kiểm soát các hành vi
trong lớp học và có phương pháp giúp con quý phụ huynh thành công ở trường. Khi phụ
huynh và giáo viên cùng nhau hợp tác làm việc, mỗi bên có thể tìm ra cách thức tốt nhất
nhằm cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và thích hợp cho trẻ.

Nói chuyện với con của quý phụ huynh. Hỏi con về môn học nào con học
giỏi nhất hoặc học yếu nhất, môn học nào con ưa thích nhất và môn học nào
con ít ưa thích nhất. Hỏi xem con có muốn nói về bất cứ điều gì đặc biệt với
giáo viên không. Để con trẻ không lo lắng về hội nghị, hãy chắc chắn cho con
hiểu rằng quý phụ huynh và giáo viên họp mặt chỉ nhằm giúp cho con phát
triển.
Chuẩn bị một danh sách các ghi chú. Lập danh sách các chủ đề thảo luận
với giáo viên mà quý phụ huynh cho rằng giáo viên nên biết, chẳng hạn như
những lo ngại của quý phụ huynh về trường học, cuộc sống gia đình của trẻ,
bất kỳ thay đổi lớn nào trong gia đình, hoặc bất cứ điều gì đáng lo ngại cho
con trẻ.
Chuẩn bị danh sách các câu hỏi. Chuẩn bị danh sách các câu hỏi sẽ giúp
quý phụ huynh có buổi trò chuyện hiệu quả với giáo viên của con mình.
Trong trường hợp buổi họp hết thời gian, tập trung hỏi các câu hỏi cần ưu
tiên trước. Dưới đây một số ví dụ các câu hỏi nhằm giúp quý phụ huynh tìm
hiểu thêm về sự tiến bộ của con mình ở trường học:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trong năm nay trẻ dự kiến sẽ học được những gì?
Cách đánh giá kết quả thế nào?
Môn học nào trẻ học tốt nhất và yếu nhất? (hỏi ví dụ)
Trẻ có có nộp bài tập về nhà đúng giờ không?
Trong năm nay trẻ sẽ phải làm bài kiểm tra như thế nào và cách đánh
giá ra sao?
Các kỹ năng làm bài thi của trẻ như thế nào?
Trẻ có tham gia vào các cuộc thảo luận và hoạt động trong lớp không?
Kỹ năng xã hội của trẻ như thế nào?
Trẻ có cảm thấy vui vẻ ở trường không?
Giáo viên có nhận thấy bất kỳ hành vi bất thường nào của trẻ không?
Trẻ có bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào mà không có lý do?
Giáo viên có cho rằng trẻ đang đạt được tiềm năng của mình không?
Phụ huynh có thể làm gì ở nhà để hỗ trợ cho sự tiến bộ học tập của trẻ?

Sau hội nghị
Nói chuyện với trẻ. Nói chuyện với con của quý phụ huynh.về buổi họp
Bắt đầu triển khai kế hoạch hành động. Triển khai các hoạt động đã đề ra
trong kế hoạch.
Giữ liên lạc với giáo viên. Thường xuyên giữ liên lạc với giáo viên của con
quý phụ huynh sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa quý phụ huynh và giáo
viên.
http://www.colorincolorado.org/article/tips-successful-parent-teacherconferences-your-childs-school

Trước buổi hội thảo
Buổi hội thảo với giáo viên sẽ trở nên hiệu quả hơn nếu quý phụ huynh chuẩn
bị trước. Để chuẩn bị cho buổi hội thảo:
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Tạo dựng năng lực
ESSA, Mục 1116 (e)(1-14)
Xây dựng năng lực tham gia

Ý kiến
Kế hoạch

"Để đảm bảo việc tham gia hiệu quả của phụ huynh và thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường, phụ huynh
và cộng đồng nhằm nâng cao thành tích học tập, mỗi trường học và các tổ chức giáo dục địa phương
(LEA) sẽ phải cung cấp các dịch vụ và hoạt động đào tạo khác nhau."

Bắt đầu lên

Hoạt động

Mỗi quận và trường học PHẢI:
• Hỗ trợ cho các bậc phụ huynh nhằm giúp họ hiểu vể tiêu chuẩn học tập của Tiểu bang, tiêu chuẩn đánh giá của tiểu bang và
•

•
•
•
•

địa phương, và cách thức làm việc với các nhà giáo dục nhằm cải thiện thành tích của con em mình
Cung cấp tài liệu và chương trình đào tạo nhằm giúp các bậc phụ huynh làm việc hiệu quả với con cái của họ, chẳng hạn như
các chương trình đào tạo về đọc viết và công nghệ
Cùng với sự phối hợp của phụ huynh, giáo dục giáo viên, hiệu trưởng, và các nhân viên khác về các giá trị và lợi ích của những
đóng góp của các bậc phụ huynh cũng như cách thức giao tiếp và làm việc với phụ huynh như những đối tác bình đẳng
Phối hợp và lồng ghép khả thi các chương trình và hoạt động có sự tham gia của phụ huynh với các chương trình khác của
Liên bang, Tiểu bang và địa phương
Cung cấp thông tin cho các gia đình theo một mẫu thống nhất và bằng ngôn ngữ mà các bậc phụ huynh có thể hiểu trong
phạm vi có thể thực hiện được,
Hỗ trợ phù hợp các hoạt động tham gia của gia đình

Mỗi quận và trường học CÓ THỂ:
• Kết nối các bậc phụ huynh tham gia vào việc phát triển chương trình đào tạo cho giáo viên, hiệu trưởng và nhân viên nhà
trường
• Sử dụng ngân quỹ từ chương trình đào tạo đọc viết nếu các tổ chức giáo dục địa phương đã sử dụng hết các ngân quỹ khác
để cung cấp chương trình đào tạo đọc viết nếu cần thiết
• Thanh toán các chi phí hợp lý và cần thiết, bao gồm chi phí vận chuyển và giữ trẻ để duy trì sự tham gia của phụ huynh trong
các cuộc họp và khóa đào tạo liên quan đến trường học
• Hướng dẫn các bậc phụ huynh một số cách nhằm lôi kéo, đẩy mạnh sự tham gia của các bậc phụ huynh khác
• Tổ chức các cuộc họp của trường tại nhiều thời điểm khác nhau và tổ chức các buổi hội thảo tại nhà
• Áp dụng và triển khai các phương pháp tiếp cận kiểu mẫu nhằm đẩy mạnh mức độ tham gia của phụ huynh và gia đình
• Thành lập hội đồng cố vấn phụ huynh cấp quận (cần thiết cho chương trình Di Dân và gia đình của họ) nhằm đưa ra những lời
khuyên liên quan tới chương trình tham gia của phụ huynh
• Phát triển phù hợp vai trò của các doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng liên quan tới các hoạt động có sự tham gia của các bậc
phụ huynh

Nuôi dưỡng và phát triển tinh thần mạnh khỏe cho trẻ
Phát triển tinh thần mạnh khỏe cho trẻ nhằm giúp chúng chuẩn bị cho những thách thức của cuộc sống, giúp chúng có khả năng giải
quyết các vấn đề, vực dậy sau mỗi thất bại và đối phó với những khó khăn. Giải thích một cách rõ ràng, sức mạnh tinh thần không có
nghĩa là về hành động cứng dắn hay dồn nến cảm xúc. Nó cũng không có nghĩa là hành động tàn nhẫn hay thách thức người khác.
Thay vào đó, trẻ em tinh có tinh thần mạnh mẽ sẽ có khả năng hồi phục và có đủ sự can đảm, tự tin để đạt đến tiềm năng phát triển
của chúng. Giúp trẻ phát triển sức mạnh tinh thần đòi hỏi cách tiếp cận ba hướng:

✓
✓
✓

Dạy trẻ cách thay đổi suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ thực tế hơn
Giúp trẻ học cách kiểm soát cảm xúc chứ không để cảm xúc kiểm soát
Chỉ cho trẻ làm sao để có các hành động tích cực

Mạnh mẽ lên

Dậy các kỹ năng đặc biệt. Áp dụng kỷ luật nên hướng trẻ về việc làm sao để trẻ làm tốt hơn thời gian tới chứ không làm cho trẻ cảm
thấy phải chịu đựng về những sai lầm chúng mắc phải.
Để trẻ mắc lỗi. Dạy cho trẻ biết rằng mắc lỗi là một phần của quá trình học tập để trẻ không cảm thấy xấu hổ hay bối rối khi làm điều gì
sai.
Khuyến khích trẻ tự tin khi đối mặt với nỗi sợ hãi. Nếu trẻ nánh tránh bất cứ những gì đáng sợ, trẻ sẽ không bao giờ đạt được sự tự tin
cần thiết để vượt qua những cảm giác khó chịu, sợ hãi. Cổ vũ, khen ngợi những nỗ lực của trẻ và thưởng cho trẻ vì sự dũng cảm để
trẻ hiểu rằng chúng có khả năng xử lý các vấn đề ngay cả bên ngoài những gì quen thuộc.Parts taken from an article in: Trich dẫn từ :
https://www.verywellfamily.com/tips-for-raising-mentally-strong-kids-1095020
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Giúp trẻ khuyết tật
học tập tại nhà
Nhiều bậc phụ huynh có con bị khuyết tật học tập hỏi họ có thể làm gì để giúp
các con ở nhà. Thông thường bước đầu tiên là cố gắng hiểu được những khó khăn
của trẻ và xem xét liệu những yếu điểm này có thể có những tác động như thế nào
đến kỹ năng tự giúp bản thân, khả năng giao tiếp, mức độ kỷ luật, khả năng chơi và
sự độc lập của trẻ. Tập trung vào điểm mạnh của trẻ để tạo dựng lòng tự trọng và
giúp trẻ trở thành một phần không thể thiếu của gia đình.
Cũng như tất cả các bậc phụ huynh khác, phụ huynh có con bị khuyết tật cần phải chú
ý đến yếu tố cân bằng giữa việc cung cấp quá nhiều hoặc quá ít sự hỗ trợ cho trẻ,
giữa việc kỳ vọng quá nhiều hoặc quá ít về những gì trẻ có thể làm một cách độc lập.
Cần có thời gian để hiểu được các nhu cầu của trẻ bởi vì các nhu cầu thay đổi theo
độ tuổi và do những kỳ vọng từ gia đình, môi trường xã hội và nhà trường. Nhiều vấn đề mới và bất ngờ có thể phát sinh
khi chúng xảy ra với tất cả trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trẻ có nhu cầu đặc biệt thường đòi hỏi có sự hiểu biết và hỗ trợ nhiều hơn,
không chỉ từ phía cha mẹ và giáo viên mà còn từ anh chị em ruột.
Các triệu chứng liên quan đến Khuyết tật học tập. Khuyết tật học tập có các triệu chứng biểu hiện khác
nhau. Một số trẻ gặp khó khăn trong việc xử lý thông tin thính giác trong khi đó một số khác gặp vấn đề với
khả năng trực quan. Một số gặp khó khăn trong việc xử lý ngôn ngữ, trong khi một số khác gặp vấn đề về kỹ
năng phi ngôn ngữ như diễn đạt biểu cảm nét mặt, học cách chơi hoặc tự mặc quần áo. Thậm chí một số
không có vấn đề gì cho đến khi đi học mặc dù có những biểu hiện về yếu điểm trước khi học khá rõ ràng
Khuyến nghị. Bước đầu tiên luôn là sự cảm thông. Điều quan trọng cần nhớ là các khuyết tật của trẻ không
giống nhau. Về cơ bản trẻ giống nhau ở khía cạnh tất cả đều có khả năng thính giác, thị giác, trí não và
nhiều điểm mạnh, tuy nhiên các khuyết tật và triệu chứng cụ thể của chúng là khác nhau.
•

Tập trung vào điểm mạnh của trẻ chứ không phải những điểm yếu. Mỗi cá nhân trẻ là duy nhất; tất
cả đều có những đóng góp cho niềm vui trong cuộc sống gia đình. Tìm những thời gian và công việc
đặc biệt tạo cơ hội cho trẻ có những đóng góp chung.

•

Đặt kỳ vọng hợp lý. Cố gắng không kỳ vọng nhiều hơn những gì trẻ có khả năng thực hiện, nhưng
mong đợi kết quả tốt nhất mà trẻ có thể thực hiện trươc tiên là với sự giúp đỡ và sau đó là không cần
sự giúp đỡ. Có thể dạy trẻ các kỹ năng đơn giản trước, sau đó từng bước dậy các nhiệm vụ phức tạp,
và giảm dần sự hỗ trợ khi trẻ có sự tiến bộ.

•

Cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho sự phát triển độc lập. Để leo lên các bậc thang trên cầu
trượt đòi hỏi phải có độ chắc chắn, cũng như kỹ năng thị giác và chuyển động thị giác ở một mức độ
nhất định. Băng qua đường đòi hỏi khả năng quan sát cẩn thận và ước tính thời gian. Trẻ có khuyết tật
học tập sẽ cần có những hướng dẫn và chỉ dạy kỹ lưỡng để làm chủ các kỹ năng này cũng như các kỹ
năng khác đòi hỏi sự chú ý và nhận thức thị giác.

•

Duy trì nguyên tắc nhất quán. Đưa ra các giải thích rõ ràng, đơn giản, đặc biệt khi trẻ có những vấn
đề về mặt ngôn ngữ. Trẻ có khuyết tật có thể không hiểu được các từ vựng, chỉ dẫn dài dòng hay các
cấu trúc câu phức tạp được sử dụng ở nhà hoặc ở trường. Nguyên tắc của chúng tôi là "vững vàng và
ấm áp", đi cùng với sự nhất quán.

•

Nuôi dưỡng sự tò mò trí tuệ. Cố gắng kích thích trẻ tìm hiểu trong quá trình học tập. Các bậc phụ
huynh và giáo viên là những người yêu thích học có thể truyền cảm hứng học từ bản thân cho trẻ.
Nhiều trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi dường như có sẵn sự tò mò bẩm sinh khi chúng nhìn vào các đồ vật,
cố gắng khám phá, xoay chuyển, di chuyển đồ vật, trong khi đó một số khác khác cần phải có người
hướng dẫn.
https://ldaamerica.org/helping-young-children-with-learning-disabilities-at-home/

Statewide Parent and Family Engagement Initiative
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Ngày thi SAT và ACT
Mặc dù bạn không thể đăng ký cho 2018 – 2019 SAT and ACT
ngày thử nghiệm, bạn có thể đặt chúng trên lịch của mình ngay bây giờ.
SAT Ngày Thi

Đăng ký theo ngày

SAT Ngày Thi

Đăng ký theo ngày

Ngày 25 tháng 8, 2018

Ngày 25 tháng 7, 2018

Ngày 8, tháng 9, 2018

Ngày 5 tháng 8, 2018

Ngày 6 tháng 10, 2018

Ngày 6 tháng 9 2018

Ngày 27, tháng 10, 2018

Ngày 21 tháng 9, 2018

Ngày 3 tháng 11, 2018

Ngày 3 tháng 10, 2018

Ngày 8 tháng 12, 2018

Ngày 2 tháng 11, 2018

Ngày 1 tháng 12 2018

Ngày 1 tháng 11 2018

Ngày 9 tháng 2, 2019

Ngày 11 tháng 1, 2019

Ngày 8 tháng 3, 2019

Ngày 8 tháng 2 2019

Ngày 13 tháng 4, 2019

Ngày 8 tháng 3, 2019

Ngày 4 tháng 5, 2019

Ngày 4 tháng 4 2019

Ngày 8 tháng 6, 2019

Ngày 3 tháng 5, 2019

Ngày 1 tháng 6, 2019

Ngày 1 tháng 5 2019

Tạo quá nhiều áp lực cho trẻ từ các bậc phụ huynh trong việc giành chiến thắng
Theo quan điểm của Tiến sĩ Max Trenerry, nhà tâm lý học
thể thao Mayo Clinic, khi con cái giành chiến thắng trong thể
thao thì đó là một thời điểm đầy tự hào cho cha mẹ, nhưng
tạo quá nhiều áp lực giành chiến thắng cho con có thể gây ra
một số vấn đề. Ông cho rằng việc ép trẻ em giành chiến
thắng ở độ tuổi quá nhỏ đôi khi có thể khiến chúng muốn rời
bỏ hoàn toàn các cuộc thi đấu thể thao.
Tiến sĩ Trenerry cho biết, "khi áp lực để giành chiến thắng
hiển hiện, nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến động lực thi đấu, từ
đó dẫn đến việc chúng ta bắt đầu mất vận động viên trẻ ở
khoảng độ tuổi 13”
Ông nói rằng ở khoảng độ tuổi lên 9, trẻ em có thể so sánh tài
năng và trình độ kỹ năng của mình với những đứa trẻ khác. Đến năm 13 tuổi, trẻ thường từ bỏ chơi thể thao
hoàn toàn nếu chúng cảm thấy trình độ và kỹ năng của mình không đáp ứng được với mong muốn của cha
mẹ.
Vì vậy ông cho rằng cha mẹ nên dành công việc đào tạo trẻ cho các huấn luyện viên và thay vào đó là trở
thành mạng lưới an toàn cho chúng. Điều này có nghĩa là giúp trẻ chuẩn bị và phát triển các thói quen thể
thao tốt khi còn nhỏ. Điều đó cũng có nghĩa là cho phép trẻ mô tả về màn trình diễn của mình theo cách
riêng của chúng, cho phép trẻ lựa chọn thời điểm và cách thức thi đấu, và đảm bảo cho trẻ cảm thấy được
gắn kết với điều gì đó lớn lao hơn bản thân trong nhóm thi đấu.
Bài viết bởi Lan Roth, Nguồn : Mayo Clinic News Network
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Quay lại trường học

Thời điểm bắt đầu năm học mới có thể là thời điểm vừa phấn khích … vừa lo lắng. Dưới đây là một số những
lời khuyên từ giáo viên giúp giảm bớt nỗi lo lắng của trẻ (và cả của quý phụ huynh)
Gặp mặt giáo viên mới.
Một trong những băn khoăn lớn nhất của trẻ mỗi khi năm học mới bắt đầu là liệu “chúng có thích giáo viên mới của
mình không?” Một trong những cách tốt nhất nhằm giảm bớt nỗi lo lắng, sợ hãi của tất cả mọi người là tìm hiểu trước
thông tin. Tận dụng các cơ hội ở trường học như “ngôi trường mở” hoặc “đêm giao lưu trước khi trở lại trường học” để
làm quen trước năm học mới. Khi giáo viên sẵn sàng trao đổi qua điện thoại hoặc email thì điện thoại hoặc gửi email
cho giáo viên cũng là một cơ hội tuyệt vời khác để tìm hiểu trước khi năm học bắt đầu.
Trong trường hợp không thể liên lạc cá nhân với giáo viên, hãy thử tìm kiếm hình ảnh của giáo viên trên trang web của
trường hoặc trong cuốn niên giám, mục đích nhằm giúp con của quý phụ huynh có thể định hình tên và khuôn mặt của
giáo viên. Nếu giáo viên gửi thư chào mừng, hãy chắc chắn đọc thư cùng với con.
Tham quan trường.
Hãy chắc chắn tham dự “ngôi trường mở” nếu nhà trường tổ chức. Giúp trẻ làm quen trước với môi trường sẽ làm giảm
bớt sự căng thẳng quá mức trong ngày học đầu tiên. Quý phụ huynh có thể cùng với con gặp mặt giáo viên, tìm vị trí
ngồi cho con, hoặc khám phá sân chơi. Với trẻ lớn tuổi hơn, quý phụ huynh có thể đề nghị trẻ chỉ dẫn tham quan quanh
trường. Điều này sẽ giúp cả quý phụ huynh và trẻ cảm thấy thoải mái hơn.
Kết nối với bạn bè.
Có một người bạn quen thuộc có thể tạo nên sự khác biệt khi trở lại trường học. Quý phụ huynh có thể thử liên lạc với
các phụ huynh khác từ lớp học năm trước để tìm hiểu xem có trẻ nào học cùng lại với lớp của con mình trong năm nay.
Làm mới lại các mối quan hệ này trước khi trường học bắt đầu bằng cách lên lịch dã ngoại một ngày hoặc đi chung xe
tới trường.
Chuẩn bị dụng cụ.
Đi mua sắm đồ dùng học tập cùng với trẻ sau khi nhận danh sách các dụng cụ dùng cho lớp học. Trẻ sẽ cảm thấy sẵn
sàng hơn khi có đủ các đồ dùng cần thiết. Trong khi đảm bảo các nhu cầu cơ bản được đáp ứng, có thể cho phép một
số đồ dùng hoặc thiết bị thời trang, hữu ích như máy tính xách tay (notebook) hoặc cây bút màu yêu thích. Niềm vui
tưởng chừng như đơn giản này có thể giúp giúp cho việc trở lại trường học trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Danh sách các dụng cụ trường học cũng giúp cung cấp cho các vị phụ huynh một cái nhìn khá toàn diện về việc học
của con ở phía trước. Quý phụ huynh có thể giúp con cảm thấy hấp dẫn, thú vị với các dự án
sắp tới bằng cách giải thích cho con về cách sử dụng các dụng cụ học tập.
Thảo luận về các sự kiện của ngày hôm nay và kế hoạch của ngày mai.
Mặc dù hỗ trợ việc học trong suốt mùa hè là quan trọng, nhưng cũng không nên dành những
tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè để ôn lại chương trình học năm ngoái. Tất cả trẻ em cần có
khoảng thời gian thư giãn trước khi bắt đầu một năm học đầy thách thức. Đối với một số trẻ
em, ôn lại những gì đã học vào phút chót có thể làm tăng thêm sự lo lắng, gợi cho chúng nhớ
về những gì chúng hay quên thay vì những gì chúng nhớ.
Xây dựng các thói quen.
Chuyển từ lịch nghỉ hè sang lịch học có thể gây căng thẳng cho tất cả các thành viên trong gia
đình. Để tránh sự xáo trộn trong ngày đầu tiên đi học, thực hành để tạo thói quen trước một
vài ngày. Đặt đồng hồ báo thức, tham dự hoặc thực hiện một số các nghi lễ buổi sáng, lên xe
hoặc đến trạm xe bus đúng giờ. Các thói quen sẽ giúp trẻ cảm thấy thoải mái, và thêm vào đó
tạo dựng thói quen với trường học sẽ giúp cho ngày học đầu tiên trở nên dễ dàng hơn rất
nhiều.
http://www.pbs.org/parents/education/going-to-school/back-to-school/back-to-school-tips-for-parents/
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Ở nhà một
mình
Trẻ có sẵng sàng tự
quản lý một vài giờ?
Bài viết bởi Margo Hill

Mặc dù không có bậc phụ huynh nào muốn để con ở nhà một mình mà
không có sự giám sát, nhưng trên thực tế có rất nhiều bậc phụ huynh
bắt buộc phải để trẻ ở nhà một mình do không có sự lựa chọn nào
khác. Một số trẻ có thể phải ở một mình trong khoảng thời gian 30 phút
khi mẹ cần chạy nhanh ra siêu thị. Phần nhiều trẻ bị để một mình trong
khoảng thời gian lâu hơn, thường là thời gian sau trường học cho đến
khi cha mẹ đi làm về.
Cha mẹ có thể cảm thấy bối rối khi trẻ quá lớn để cần có người giữ trẻ
nhưng lại thiếu kinh nghiệm ở nhà “một mình”. Vậy làm thế nào để có
thể biết được khi nào trẻ đã sẵn sàng không cần có sự giám sát?
Trước khi quyết định để trẻ tự quản ở nhà, hãy chắc chắn trẻ đủ
trưởng thành trước một quyết định lớn lao như vậy. Mặc dù một số tiểu
bang xác định độ tuổi mà trẻ có thể không cần được giám
sát, hầu hết để cha mẹ tự quyết định. Sau đây là một số
hướng dẫn hữu ích:

Sẵn sàng, chuẩn bị, Ở một mình
Cần chuẩn bị tốt cho trẻ một khi quyết định trẻ đã sẵn sàng ở nhà một mình vài giờ. Giả định một số tình huống, thậm chí có thể diễn thử tình huống. Sau đâu là
một số tình huống cần lưu ý

•

Nếu có ai đó gọi điện hoặc dừng lại trước cửa nhà, trẻ sẽ không bao giờ được tiết lộ đang ở nhà một mình. Trẻ nên được luyện
tập một số câu trả lời như, "mẹ cháu đang bận trong bếp, cháu có thể nhắn tin được không?"

•

Trẻ nên luôn luôn mang theo chìa khóa. Không dán nhãn chìa khóa với địa chỉ hoặc số điện thoại của quý phụ huynh đề phòng
trường hợp bị mất chìa khóa và hướng dẫn trẻ cầm sẵn chìa khóa trong tay khi về đến nhà. Ai đó có thể để ý nếu thấy trẻ đứng
dò dẫm ngoài cửa.

•
•

Dặn trẻ không bao giờ được vào nhà nếu thấy có gì đó nghi ngờ: chẳng hạn như cánh cửa bị mở hoặc cửa sổ bị vỡ hoặc mở.

•

Hướng dẫn trẻ gọi cho mình ngay sau khi vào nhà. Bằng cách đó, quý phụ huynh biết trẻ được an toàn và sau đó có thể lướt qua
các vấn đề với trẻ như bài tập về nhà, đồ ăn nhẹ hoặc có ai đó ghé qua.

•

Con của quý phụ huynh không nên cho bất cứ ai vào nhà vì bất kỳ lý do gì. Ngay cả khi ai đó nói rằng, "Bố mẹ của trẻ nhờ họ
hãy đến giúp trẻ", trẻ nên biết yêu cầu một từ mật mã mà quý phụ huynh đã thỏa thuận trước.

Có một kế hoạch dự phòng tốt. Nếu thấy có điều gì đó không ổn, trẻ nên có "Kế hoạch hành động B." Gọi ngay người thân hoặc
hàng xóm đáng tin cậy nào đó trong các trường hợp khẩn cấp như vậy cho đến khi quý phụ huynh về đến nhà.

•

Viết danh sách các số điện thoại và các hướng dẫn khẩn cấp cho trẻ (theo cách quý phụ huynh hướng dẫn người trông trẻ) và
dán lên tủ lạnh.
Hãy chắc chắn trẻ biết cách sơ cứu và an toàn cháy nổ cơ bản, bao gồm cả cách sử dụng hệ thống 911. Trẻ phải biết cách cung cấp
đầy đủ địa chỉ và giữ máy điện thoại cho đến khi người vận hành có tất cả các chi tiết và yêu cầu trẻ gác máy.
Ngay cả khi mọi thứ dường như diễn ra tốt đẹp sau vài tuần, quý phụ huynh nên kiểm tra tình hình định kỳ. Thử về nhà sớm một buổi
để xem các con làm gì. Hoặc có thể nhờ một người hàng xóm thỉnh thoảng kiểm tra. Chắc chắn với cách hướng dẫn, chuẩn bị và tổ
chức tốt, quý phụ huynh và con cái sẽ thành công trong việc luyện cho con tự quản ở nhà.
Trích dẫn từ : https://www.parents.com/kids/safety/stranger-safety/home-alone/

Bánh chuối đông lạnh

Chuối có một số lợi ích tuyệt vời cho trẻ:
✓ Chuối là thuốc kháng acid tự nhiên!
✓ Chuối chứa nhiều vitamin B, nghĩa
là chuối có thể giúp cải thiện chức
năng thần kinh.
✓ Chuối là nguồn chất xơ tốt. Nhiều trẻ
em gặp vấn đề về ruột, chất xơ là
một cách tuyệt vời để giảm đau.

1. Cắt chuối thành từng miếng. Sau đó xếp
chuối trên các tờ giấy dùng để nướng bánh
(wax paper hoặc parchment paper), cắm một
cây tăm trên mỗi quả chuối.
2. Để chuối đông lạnh trong khoảng 1-2 giờ.
3. Làm tan chảy một số viên sô cô la
4. Lấy chuối ra khỏi tủ lạnh, nhúng từng quả
chuối vào sô cô la đã tan chảy, và sau đó
nhúng vào bát đầy dừa.
5. Để chuối trở lại tủ đông cho đến khi sô cô
la cứng lại!
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Trang 8

Trẻ em cần có cả cha lẫn mẹ không chỉ vì tình đoàn kết của gia đình. Chúng cần có cả phong cách nuôi dưỡng, chăm sóc của phần lớn các
bà mẹ dành cho gia đình, cũng như phong cách dựa trên những thách thức và thực tế đời thường mà dường như là bẩm sinh đối với hầu hết
những người cha.
Vậy phong cách nuôi dậy con cái của cha và mẹ khác nhau như thế nào? Làm sao để có thế kết hợp hai phong cách trong gia đình nhằm mang lại lợi ích cho trẻ,
giúp chúng trưởng thành và chuẩn bị cho cuộc sống?

Phong cách của người cha

.Phong cách của người mẹ
Nhìn chung các bà mẹ có xu hướng đặt bản thân mình trong
vai trò nuôi dưỡng. Dường như họ có khả năng sáng suốt bẩm
sinh với con cái của mình. Nó có thể đơn thuần chỉ là mối gắn
kết tình cảm giữa mẹ và con mà người cha không có.
Thêm vào đó, các bà mẹ thường có xu hướng nói nhiều hơn
với trẻ. Một phần nguyên do của xu hướng này là do phụ nữ
thường nói nhiều hơn nam giới. Phong cách đó được thể hiện
trong việc nuôi dạy con cái khi mà các bà mẹ thường có xu
hướng khuyến khích, động viên hoặc nói chuyện ngọt ngào
hơn với con cái. Họ cũng bày tỏ kỳ vọng của bản thân rõ ràng
hơn và "để ra" các vấn đề liên quan đến kỷ
luật. Các bà mẹ thường đặt nhu cầu của con
cái mình lên trước. Dường như họ luôn "sẵn
sàng" hy sinh; thời kỳ thai nghén có lẽ là sự
khởi đầu khi mà vai trò chăm sóc tổng thể
của người mẹ đã tỏ ra rất ấn tượng.

Các ông bố thường tập trung hơn vào việc có những kỳ vọng cao
đối với con cái của họ và khuyến khích cho chúng thực hiện một
cách nhất quán.
Họ ít có xu hướng tập trung vào việc làm cho một đứa trẻ cảm thấy
được bảo bọc hoặc bảo vệ an toàn mà tập trung nhiều vào những
thách thức và giúp trẻ chuẩn bị để đối phó với những khó khăn trong
cuộc sống thực tế. Sự kết nối về mặt tình cảm của người mẹ với
con cái dường như không được thể hiện ở các ông bố.
Thêm vào đó, các ông bố thường có xu hướng hành động trực tiếp
và ít lời hơn các bà mẹ. Trong quan điểm của các bà mẹ, các ông bố
có vẻ "quá khắc nghiệt", nhưng điều đó
được bắt nguồn từ việc giúp cho trẻ có sự
chuẩn bị khi bước vào đời sống thực tế.
Từ một quan điểm kỷ luật, họ có xu
hướng áp đặt các hậu quả nhanh hơn,
sau đó mới bắt đầu nói chuyện

Để có thể hòa trộn hai phong cách nuôi dạy con đòi hỏi mất rất nhiều công sức và sự tập trung cụ thể. Nhưng những tác động tích cực
đến con cái có thể rất tuyệt vời và đáng giá cho tất cả những nỗ lực để trở thành các cặp phụ huynh tốt. Khi đặt con cái lên hàng đầu,
hiểu rằng các phong cách khác nhau không phải là xấu, chỉ đơn giản là sự khác biệt, và trao đổi với nhau trong vấn đề nuôi dậy trẻ,
các bậc phụ huynh sẽ thấy rằng toàn bộ quá trình nuôi dạy con cái là một phần thưởng lớn..
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