
 

Mục I, Phần A Sự Kết nối chặt chẽ của phụ huynh và gia đình Sáng kiến áp dụng toàn Tiểu bang  
 

 

2019, 3rd Quarter 
Volume 15 

Skip Forsyth 

Gia đình và Nhà trường  

“cùng nhau tạo sự khác biệt”  
Mục I, Phần A 

Sự Kết nối chặt chẽ của 

phụ huynh và gia đình 

Số 16    
Quý 4, 2020 

 

Sự Kết nối chặt chẽ của phụ huynh và gia 

Không gì có thể ngăn tôi yêu thích những niềm vui bất tận do mùa hè mang 
lại. Thời tiết không quá nóng, bụi không quá khô. Những con ruồi không gây 
quá nhiều khó chịu. Và luôn có một con muỗi để đánh. Mùa hè vẫn có một vị 
trí đặc biệt trong trái tim tôi. Thay vì ngồi trên bàn phím hoặc xem những bộ 
phim trên Netflix, tôi luôn ra ngoài đi bộ trên những con đường mòn hoặc 
dành thời gian chăm sóc khu vườn của mình. Thỉnh thoảng tôi lại đọc câu 
thơ của Shakespeare than thở sự ngắn ngủi của mùa hè, "Mùa hè cho thuê 

có một ngày ngắn ngủi." 
 

Khi còn nhỏ, tôi không phải là một người quá đam mê đọc. Khác với mẹ tôi, 
bà đọc hai hoặc ba cuốn sách một tuần - những cuốn sách dày mà không có 
hình ảnh. Mẹ tôi đã khuyến khích tôi đọc sách trong suốt mùa hè. Bà giúp tôi 
tìm những cuốn sách ở thư viện mà tôi sẽ cảm thấy thích thú, thường là 
những cuốn sách về thể thao hoặc các hoạt động ngoài trời, tất nhiên những 

cuốn sách của tôi luôn có hình ảnh hoặc hình minh họa. 
 

Cha tôi không phải là người sửa chữa bậc thầy, nhưng mùa hè là thời gian 
để thực hiện những công việc sửa chữa, cải tạo ngôi nhà. Ông luôn có một 
danh sách những công việc yêu thích và tôi là người yêu thích số một của 
ông. Tôi cũng là nhà toán học trưởng của ông. Chúng tôi lấy ra các thước 
dây để đo và tôi viết ra các thông số. Ông giúp tôi, nhưng tôi phải tính toán để 
tìm ra chúng tôi cần bao nhiêu sơn hoặc bao nhiêu mảnh bên ngoài hoặc cần 

mua thêm bao nhiêu phân bón. 
 

Ba mẹ tôi không bao giờ cảnh báo tôi về những mặt trái của mùa hè, mà thay 
vào đó họ không ngừng dạy tôi những điều mới. Ví dụ khi chúng tôi có một 
chuyến đi ngắn thăm ông bà,chúng tôi sẽ cùng học vể tên của các thủ đô của 
các tiểu bang và cha mẹ tôi sẽ chỉ cho tôi cách đọc bản đồ và xác định 
khoảng cách. Hay khi dừng để đổ xăng, ba luôn yêu cầu tôi tính xem trung 
bình mỗi gallon có thể đi được bao xa. Ba giúp tôi hiểu về các môn thể thao, 
chẳng hạn môn bóng chày luôn dày đặc các con số, tỷ lệ phần trăm và số 

liệu thống kê. 
 

Căn dịch COVID19 đã làm gián đoạn rất nhiều trong việc giảng dạy và học 
tập của học sinh. Do đó, các bậc phụ huynh và gia đình cần coi trọng mùa hè 
như một cơ hội để hỗ trợ việc học tập. Các công thức nấu ăn luôn bao gồm 
các thông lượng cần thiết và là một cách tốt để tìm hiểu về số thập phân. 
Mua sắm thực phẩm có thể là một cơ hội để học cách làm tròn và ước tính 
các con số. Khi gia đình cùng xem một bộ phim, hãy nói về việc liệu bộ phim 
có thể có một kết thúc khác như thế nào và tại sao. Xem các tiêu đề và minh 
họa trong một tờ báo hoặc tạp chí và nói xem điều đó có nghĩa gì, cũng như 
vấn đề đó ảnh hưởng đến gia đình quý phụ huynh như thế nào. Mùa hè 
không có nghĩa là không phải học gì. Mà đó là khoảng thời gian mà các bậc 
phụ huynh và gia đình, những người thầy đầu tiên của trẻ, giúp trẻ thực hành 

những gì đã được học. 
 

Hãy trân trọng quãng thời gian quý giá của mùa hè, khi quý phụ huynh không 
ngừng dậy dỗ con trẻ, phẩn thưởng mà trẻ nhận được từ kết quả của việc 

dậy dỗ này sẽ là vô giá. 

Khi còn nhỏ, tôi rất thích mùa hè. Ngày dài hơn, có thể 
chơi nhiều hơn. Ánh sáng mùa hè, bầu trời đêm đầy sao. 
Sarah Dessen đã từng nói, "Vào mùa hè, những ngày dài 
bất tận lan xen lẫn nhau. Khi trường học kết thúc, mọi thứ 
đều tạm dừng và sau đó cùng đồng thời diễn ra một lúc, 
không có gì là không thể với những tuần lễ mùa hè như 

này." 

 Mùa hè thân yêu, bạn luôn là niềm yêu thích của tôi. 

Tôi thực sự thích bạn rất nhiều. 

Bạn đến hàng năm, 

Và tôi rất vui khi bạn ở đây. 

Tôi thậm chí không nhớ rằng bạn có thể nóng. 

  

Mùa hè thân yêu, bất cứ khi nào bạn ghé thăm, 

Tôi thích chơi ngoài trời. 

Tôi được mặc quần đùi 

Và chơi các môn thể thao mùa hè, 

Hoặc đôi khi không làm gì cả ngày. 

  

Tôi đeo kính và mặc đồ bơi, 

Rồi đi đến bãi biển hoặc công viên. 

Tôi đi dạo bộ trên các đường mòn 

Hoặc đạp xe đạp, 

Và không cảm thấy buồn ngủ ngay sau khi trời tối. 

  

Mùa hè thân yêu, tôi rất vui vì bạn có thể vui chơi 
cùng chúng tôi. 

Không có bạn, mọi thứ sẽ không bình thường. 

Tôi chắc chắn hiểu rằng  

Bạn rồi sẽ phải qua đi, 

Nhưng vẫn có vẻ như là một sự xấu hổ. 
  

Tôi chắc chắn tôi sẽ nhớ bạn. 

Năm học mới cuối cùng cũng đến. 

tôi đã có rất nhiều niềm vui 

Chơi đùa dưới ánhnắng. 

Tôi đoán rằng tôi sẽ gặp lại bạn vào năm tới. 

  

Tác giả không biết tiên 

Chào mùa hè 
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 Bệnh dịch coronavirus 2019 (COVID-19) 

Kiểm soát sự lo lắng và căng thẳng 
 

Căng thẳng và cách đối phó 

Sự bùng phát của bệnh dich coronavirus 2019 (COVID-19) có thể gây 
căng thẳng cho tất cả mọi người. Sợ hãi và lo lắng về bệnh dịch có thể 
lấn áp và gây ra cảm xúc mạnh mẽ ở cả người lớn và trẻ em. Học 
cách đối phó với  những căng thẳng sẽ giúp bạn, những người 
bạn quan tâm và cộng đồng của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. 
 

Mỗi người có cách phản ứng khác nhau đối với các tình huống 
căng thẳng. Cách bạn đối phó với dịch bệnh có thể phụ thuộc vào nền 
tảng của bạn, những điều khiến bạn khác biệt với những người khác và 

cộng đồng nơi bạn sinh sống. 
 

Chăm sóc bản thân, bạn bè và gia đình có thể giúp bạn đối phó với căng 
thẳng. Giúp người khác đối phó với những căng thẳng của họ cũng 
có thể giúp cho cộng đồng của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. 

Những điều bạn có thể tự hỗ trợ bản thân 

• Nghỉ giải lao từ việc xem, đọc hoặc nghe tin tức kể cả các 
phương tiện truyền thông xã hội. Nghe về đại dịch quá 
nhiều có thể gây thêm căng thẳng.  

• Chăm sóc bản thân: Hít thở sâu, tập duỗi cơ thể hoặc ngồi 

thiền. Cố gắng ăn uống lành mạnh và cân đối, tập thể dục thường 

xuyên, ngủ đầy đủ và tránh sử dụng rượu và ma túy.  

• Dành thời gian thư giãn: Hãy thử một số các hoạt động ưa thích 
khác.  

• Kết nối với những người khác: Nói chuyện với những người mà 

bạn tin tưởng về những mối quan tâm cũng như cảm giác 
của bản thân. 

Gọi điện liên hệ đến trung tâm chăm sóc sức khỏe nếu sự căng 
thẳng gây cản trở đến các hoạt động hàng ngày của bạn 
trong vài ngày liên tiếp. 
 

Đối với các bậc phụ huynh 

Một phần nào đó, trẻ em và thanh thiếu niên phản ứng về những gì 
chúng nhìn thấy từ những người lớn xung quanh. Cha mẹ và những 
người chăm sóc sức khỏe có thể tạo ra sự hỗ trợ tốt nhất cho 
con cái khi thể hiện cách đối phó với căn dịch COVID-19 một 
cách bình tĩnh và tự tin. Cha mẹ có thể yên tâm hơn với 
những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em, nếu chúng 
được chuẩn bị tốt hơn. 
 

Không phải tất cả trẻ em và thanh thiếu niên phản ứng với căng thẳng 
theo cùng một cách như nhau. Dưới đây là một số sự thay đổi có 
thể quan sát: 

• Khóc quá nhiều hoặc sự cáu gắt ở trẻ nhỏ  

• Quay trở lại một số các hiện tượng khi còn nhỏ (ví dụ: gặp 

khó khăn khi đi vệ sinh hoặc đái dầm)  

• Lo lắng quá mức hoặc buồn bã  

• Thói quen ăn uống hoặc ngủ nghỉ không lành mạnh  

• Dễ cáu kỉnh và có những biểu hiện thái quá ở thanh thiếu 
niên  

• Học tập kém hoặc tránh việc học  

• Khó tập trung và chú ý  

• Tránh các hoạt động ưa thích trong quá khứ  

• Đau đầu không rõ nguyên nhân hoặc đau cơ thể  

• Uống rượu, hút thuốc lá hoặc sử dụn các loại thuốc gây 
nghiện khác  

Có rất nhiều cách các bậc phụ huynh có thể làm để hỗ trợ con 

• Dành thời gian để nói chuyện vớ các con về căn dịch COVID-19. Trả 

lời các câu hỏi và chia sẻ những điều thực tế về cơn dịch 
COVID-19 theo cách mà con quý phụ huynh có thể hiểu.  

• Hãy trấn an rằng các con được an toàn. Hãy cho con hiểu 
rằng cảm giác buồn là hoàn toàn bình thường. Chia sẻ 
với các con cách quý phụ huynh đối phó với những căng 
thẳng của chính mình để con trẻ có thể cùng học cách 
đối phó với những căng thẳng.  

• Hạn chế nghe quá nhiều tin tức về cơn dịch COVID, bao gồm 
từ cả các phương tiện truyền thông xã hội. Trẻ em có thể 
hiểu sai những gì chúng nghe và có thể khiến chúng cảm 
thấy sợ hãi về những điều không hiểu.  

•  Cố gắng giữcác thói quen sinh hoạt thường lệ. Nếu các 
trường học đóng cửa, hãy tạo một lịch trình cho các hoạt 
động học tập cũng như các hoạt động vui chơi, giải trí. 

 

Hãy trở thành một hình mẫu. Nghỉ ngơi, đảm bảo giấc ngủ đầy 
đủ, tập thể dục và ăn uống tốt. Kết nối với bạn bè và các 
thành viên gia đình. 

  

Một phần nào đó, trẻ em và thanh thiếu niên phản ứng về những gì chúng 
nhìn thấy từ những người lớn xung quanh. Khi cha mẹ và những người 
chăm sóc sức khỏe có thể mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho 
con cái khi thể hiện sự đối phó với căn dịch COVID-19 một 
cách bình tĩnh và tự tin. Cha mẹ có thể yên tâm hơn với 
những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em, nếu chúng được 
chuẩn bị tốt hơn. 

  

Tài liệu bổ sung 

Mạng lưới quốc gia giúp đối phó với những chấn động cho trẻ em 

Tác động Cảm xúc của những chấn động lớn đối với Trẻ em và Gia đình 

Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia: Đối phó với các Sự kiện gây Chấn 

động  

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-

anxiety.html   

https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/disasters
https://www.aap.org/en-us/Documents/disasters_dpac_PEDsModule9.pdf
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/coping-with-traumatic-events/index.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/coping-with-traumatic-events/index.shtml
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
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Chương trình bữa ăn mùa hè giúp         

Trẻ em năng động, khỏe mạnh 
  
Chương trình Bữa ăn Mùa hè năm 2020 đã lại bắt đầu với 
các bữa ăn lành mạnh cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè. Sau 
khi các phòng ăn trưa đóng cửa vào mùa hè, trẻ em từ 18 
tuổi trở xuống vẫn có quyền được hưởng chế độ ăn dinh 
dưỡng tốt tại các địa điểm ăn uống do các tổ chức phi lợi 
nhuận, thư viện, trường học và các tổ chức cộng đồng 
khác tổ chức trên toàn bang Lone Star. Bộ Nông nghiệp 
Texas (TDA) điều hành chương trình được liên bang tài 
trợ ở Texas và các bữa ăn được phục vụ miễn phí cho 
trẻ. Các trẻ em có quyền tham gia mà không cần có bất kỳ 
yêu cầu nào vể việc đăng ký hoặc phải nộp đơn tham dự. 
  
Các gia đình được khuyến khích sử dụng ba cách thức 
dưới đây để tìm hiểu các địa điểm cung cấp các bữa ăn 
bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 8: 
  
✓ Quay số 211 để gặp trực tiếp chuyên viên điều hành 

✓ Tra cứu thông tin trên website: www.SummerFood.org  

để lấy bản đồ định vị  
✓ Gửi tin nhắn FOODTX tới số 877-877  
  
Ngoài ra, cũng có rất nhiều địa điểm tổ chức các hoạt 
động phong phú, đồng thời kết hợp phục vụ các bữa ăn 
khác nhau bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa ăn nhẹ và 
thậm chí bữa ăn tối (ngày và giờ có thể thay đổi). 
  
Vào mùa hè năm ngoái, TDA đã hợp tác với 652 tổ chức 
điều hành 5.711 địa điểm ăn. Hơn 15,6 triệu bữa ăn được 
phục vụ cho trẻ em Texas có nhu cầu. Các đối tác của 
Chương trình Bữa ăn Mùa hè đã sẵn sàng phục vụ các 
bữa ăn lành mạnh cho năm 2020. Việc khuyến khích các 
gia đình tiếp cận những bữa ăn này có tác dụng thúc đẩy 
cho những nỗ lực của các đối tác TDA trong khi giúp trẻ 
em có được các chất dinh dưỡng cần thiết cho một mùa 
hè khỏe khoắn và năng động. Để biết thêm thông tin và 
truy cập các nguồn tài nguyên có thể được sử dụng để 
tăng cường nhận thức về bữa ăn mùa hè, vui lòng truy 
cập SummerFood.org. 
http://www.squaremeals.org/Programs/

SummerFeedingPrograms.aspx  

CÁC NGUỒN TÀI LIỆU HỌC HÈ 
  

Dưới đây là một số nguồn tài liệu trực tuyến 
miễn phí mà quý phụ huynh có thể truy cập 
nhằm giúp cho con quý phụ huynh tham gia 
học tập trong suốt mùa hè. 

Đọcviếtnghĩ (readwritethink): Giúp trẻ học bằng cách sử dụng 

các thiết bị máy tính bảng (tablet). Tải xuống một ứng dụng di 

động và sử dụng nó mọi lúc, mọi nơi. Không cần kết nối Inter-

net sau khi các ứng dụng được tải xuống. 

http://www.readwritethink.org/classroom-

resources/mobile-apps/ 

teAchnology: Ứng dụng này có 46.000 các bài học, 10.200 

bảng tính có thể in miễn phí, phiếu tự đánh giá, mẹo giảng dạy, 

chương trình tạo bảng tính, phiếu yêu cầu, bảng tính môn toán 

và hàng ngàn các nguồn tài liệu của giáo viên tuyệt vời khác. 

https://www.teach-nology.com/ 

TLSBOOKS.COM: Tlsbooks.com cung cấp một loạt các bảng 

tính có thể in miễn phí để sử dụng tại nhà. 

 Để xem và in bảng tính từ trang web này, quý phụ huynh sẽ 

cần Adobe Reader phiên bản 6 trở lên. Phụ huynh có thể tải 

xuống phiên bản Adobe Reader miễn phí mới nhất tại đây.  

http://www.tlsbooks.com/ 

IXL cung cấp một số các đề xuất kỹ năng cá nhân dựa 

trên những gì mỗi học sinh đã thực hành nhằm giúp con 

trẻ có thể phát triển từ điểm chúng đang bắt đầu xuất 

phát.  

https://www.ixl.com/recommendations/  
 

Các địa Điểm tham quan 

Chợ Magnolia ở Siloe 

Bàn Magnolia 

Vườn thú Cameron 

Làng Thủ công … 

Đại lộ danh vọng Texas Ranger 

Trường đại học Baylor 

Đăng ký Online 

www.StatewideParents.com 

Hội thảo có bao gồm các bữa ăn! 

Tờ rơi đăng ký hội thảo sẽ có sẵn bắt đầu từ  

giữa tháng 5 

 
Ngày 10 -12 tháng 

12 
Hội nghị Gắn kết Cha mẹ Toàn 

tiểu bang 

Trung Tâm hội nghị Waco 

Khách sạn Hilton Waco 

113 S University Parks Dr| 254-

754-8484 

Khách sạn Countyard bởi Marriott 

191 S. Washington Ave.| 354-752-

9686 

 
Đánh dấu lịch: 

http://www.SummerFood.org
http://www.squaremeals.org/Programs/SummerFeedingPrograms.aspx
http://www.squaremeals.org/Programs/SummerFeedingPrograms.aspx
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/mobile-apps/
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/mobile-apps/
https://www.teach-nology.com/
http://www.tlsbooks.com/
https://www.ixl.com/recommendations/
http://www.StatewideParents.com
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10 lời khuyên để tránh trượt 
xa việc học trong mùa hè 
  

Khi kỳ nghỉ hè sắp đến gần, trẻ đang trong tâm lý chuẩn bị cho 
kỳ nghỉ mà ít quan tâm đến các việc học mà chúng vẫn còn bỏ 
dở khi những chiếc ba lô đi học được treo lên. Mặt khác, phụ 
huynh và giáo viên thường lo lắng về việc phải dậy lại một 
số các kỹ năng quan trọng có thể bị mất trong suốt những 
tháng nghỉ hè. Đối với các bậc phụ huynh mong muốn giúp con 
tránh bị trượt quá xa việc học trong kỳ nghỉ hè, dưới đây là có 
một số cách nhằm giữ cho tâm trí của trẻ có thể tập trung ngay 
cả khi chúng đang mong chờ được nghỉ học.  

Duy trì thói quen đọc sách 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em có thể mất tới 25 phần 
trăm kỹ năng đọc của mình trong những tháng nghỉ hè, điều 
này có thể có tác động đáng kể đến khả năng quay trở lại 
trường học vào mùa thu. Scholastic Books trích dẫn các 
nghiên cứu cho thấy chỉ cần đọc khoảng sáu cuốn sách trong 
những tháng hè có thể giúp học sinh giữ vững trình độ khi 
quay trở lại trường học. Một cách để đảm bảo con quý phụ 
huynh tiếp tục đọc suốt mùa hè dài là lên lịch đến thư viện 
thường xuyên. Rất nhiều thư viện có các chương trình đọc 
sách mùa hè khuyến khích những người tham gia đọc một số 
lượng sách nhất định trước khi mùa hè kết thúc.      

 Dưới đây là một số ý tưởng bổ sung để kết hợp việc đọc 
vào những thói quen mùa hè thường xuyên: 

✓ Tìm một thứ gì đó để đọc mỗi ngày: Khuyến khích trẻ đọc 
truyện tranh trên báo mỗi sáng hoặc từ các nguồn tài liệu 
trực tuyến trong khi chơi trên máy tính.  

✓ Tìm những thứ mà con quý phụ huynh thích đọc. Tham 
khảo ý kiến của những người quản lý sách ở các thư viện 
địa phương về những cuốn sách/tài liệu nên đọc dựa trên 
tuổi, trình độ đọc hoặc sở thích của con quý phụ 
huynh.Tim hiểu thêm danh sách sách nên đọc từ trang 
web Scholastic hoặc từ trường học của con quý phụ 
huynh. Khi trẻ thích những gì chúng đang đọc chắc chắn 
sẽ đọc nhiều hơn.  

✓ Đọc thành tiếng: Quý phụ huynh có thể yêu cầu con đọc 
hoặc tự đọc cho chon một đoạn từ cuốn sách của con vào 
buổi tối trước khi đi ngủ. Trẻ em ở mọi lứa tuổi, bao gồm 
cả thanh thiếu niên đều có thể hưởng lợi ích từ việc nghe 
sách đọc cho chúng, đặc biệt là trẻ em hiện đang gặp khó 
khăn với những kỹ năng đọc.  

Duy trì học Toán 

Toán là một môn học khác có xu hướng bị mất kiến thức trong 
mùa hè. Các trang web Texas Instruments đã trích dẫn nghiên 
cứu từ Hiệp hội quốc gia cho việc học tập mùa hè, trong đó 
cho thấy học sinh, sinh viên có thể mất khoảng hai tháng các 
kỹ năng toán học vào mùa hè nếu như không tham gia vào một 
số các hoạt động giáo dục trong thời gian nghỉ của 
mình. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những kiến thức bị mất 
trong môn toán học thậm trí có xu hướng cao hơn so với việc 
đọc, điều này dấn đến viếc các giáo viên toán buộc phải dành 
một lượng thời gian đáng kể trong đầu năm học để ôn lại các 
kiến thức đã mất thay vì bắt đầu dậy các chủ đề mới.   

  

May mắn thay, có khá nhiều lựa chọn cho những học sinh 
muốn duy trì kỹ năng toán học của mình trong những tháng 
hè. Texas Instruments là một nguồn tài liệu tuyệt vời cung cấp 
một số cách để học sinh trau dồi những kỹ năng toán học trong 
khi tham gia các hoạt động hay chơi các trò chơi vui 
nhộn. Dưới đây là một số mẹo có thể sử dụng để kết hợp việc 
học toán với các hoạt động mùa hè:   

✓ Tìm các trại hè mà sử dụng những kỹ năng đã học trong 
toán học, chẳng hạn như trại hè về robot hay tìm hiểu 
không gian.  

✓ Tìm cách để đưa môn toán vào các hoạt động hàng 
ngày, chẳng hạn như tính toán khối lượng nước trong hồ 
bơi thành phố.  

✓ Cùng nấu ăn với trẻ và để trẻ thực hành các kỹ năng đo 
đếm.  

✓ Chơi thể thao và để trẻ tính toán khoảng cách.  

✓ Giúp trẻ thực hành số thập phân bằng cách cắt một quả táo 
thành 1/2, sau đó 1/4, và sau đó 1/8 vv  

✓ Để trẻ ở lứa tuối thanh thiếu niên lên kế hoạch cho 
chuyến đi, bằng cách lên ngân sách, tính toán nhiên liệu 
cần dùng hoặc tìm khoảng cách giữa các điểm đến.  

✓ Luyện tập bảng tính trong khi lái xe xung quanh thị trấn  
Theo giáo sư Holly Larrson, chuyên gia về môn toán từ Tex-
as Instruments, việc học tập trong mùa hè không nên hoàn 
toàn tách rời khỏi các hoạt đông vui chơi, giải trí trong mùa 
hè. “Các hoạt động có thể thú vị trong khi vẫn tăng thêm giá 
trị giáo dục cho mùa hè của thanh thiếu niên.” 
  
Tìm hiểu một số nơi có thể đến thăm quan vào mùa hè. 
Từ việc khám phá các định luật “ngớ ngẩn” đến khám phá địa 
lý và văn hóa của khu vực hoàn toàn có thể khuyến khích trẻ 
đọc và học trong khi khiến trẻ cảm thấy hào hứng với những 
chuyến đi sắp tới. 

Dành thời gian để thực hành các kỹ năng học tập mỗi 
ngày. 
Dành khoảng một tiếng rưỡi thời gian gia đình mỗi ngày để 
đọc, giải các bài toán hay chơi các trò chơi như Brain teasers 
hoặc giải ô chữ. Nếu cả gia đình tham gia, trẻ có thể không 
cảm thấy quá bận tâm suy nghĩ mà chỉ đế ý đến các hoạt 
động. Các cuốn Sách Brain Teasers thường có thể được tìm 
thấy tại cửa hàng Dollar Tree, cửa hàng bán lại đồ cũ hoặc 
các thư viện và có thể phục vụ như một hoạt động thú vị cho 
cả gia đình. 

Thu thập sách hoặc trò chơi cho trẻ chơi trên xe. 
Thay vì chơi các trò chơi trên các thiết bị điện tử, hãy lôi kéo 
trẻ tham gia các chuyến đi bằng những cuốn truyện tranh và 
các trò chơi được thiết kế dành riêng cho các chuyến đi trên 
đường. Sử dụng thời gian trong xe để trò chuyện với con, 
hoặc cùng con chơi các trò chơi cổ điển như trò chơi biển số 
xe. 

Chơi các hoạt động khác nhau sẽ truyền cảm hứng cho phát 
triển trí tưởng tượng và chắc chắng giúp não bộ của trẻ phát 
triển trong suốt thời gian nghỉ hè!   
  
Bài viết bởi Grace Chen, Tạp chí trường công 

https://www.publicschoolreview.com/blog/how-to-prevent-summer-learning-loss
https://www.publicschoolreview.com/blog/how-to-prevent-summer-learning-loss
https://www.publicschoolreview.com/blog/the-best-early-reading-strategies-for-children-and-parents
http://www.scholastic.com/resources/article/three-ways-to-prevent-summer-slide
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.publicschoolreview.com/blog/benefits-of-public-school-summer-programs
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.publicschoolreview.com/blog/benefits-of-public-school-summer-programs
https://education.ti.com/en/us/about/press/about_press_release_news146
https://education.ti.com/en/resources/test-preparation
https://www.publicschoolreview.com/blog/how-should-students-spend-summer-vacation
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Làm thế nào để có thể kiểm soát 

Bắt nạt trực tuyến - CYBERBULLYING là việc sử 
dụng công cụ giao tiếp điện tử để quấy rối, đe dọa 
hoặc làm xấu hổ người khác. 
 

Những kẻ bắt nạt trực tuyến (cyberbullies) là ai? 
 

Cyberbullies thường là những người thiếu can đảm 
hoặc không đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với ai 
đó. Trong khi những kẻ bắt nạt cố gắng thể hiện sức 
mạnh và sự kiểm soát từ việc tấn công người khác 
về thể xác hoặc bằng lời nói thì cyberbullies thường 
bị thúc đẩy bởi sự tức giận hoặc trả thù. 
 

Đôi khi việc bắt nạt trên công cụ điện tử trực tuyến 
chỉ là do vô ý. Các bạn học cùng lớp bắt đầu trêu 
đùa xung quanh vấn đề nào đó hoặc nghĩ rằng họ 
chỉ họ đang trêu chọc. Trẻ không nhận ra rằng 
những điều chúng nói hoàn toàn có thể gây tổn 
thương và gây ra các vấn đề nghiêm trọng. 
 

Một số biện pháp để ngăn chặn cyberbullying 

✓ Thể hiện thái độ lịch thiệp khi đăng/viết gì đó 
trên phương tiện truyền thông xã hội. Không nên 
gửi tin nhắn cho người khác khi đang trong tâm 
trạng buồn bã hoặc tức giận.  

✓ Chỉ đăng những gì mà cá nhân cảm thấy thoải 
mái trong cách thế giới xung quanh nhìn nhận.  

✓ Xóa bất cứ điều gì cá nhân nhận được mà có thể 
gây tổn thương người khác. Không nên trả lời, 
cũng không nên chuyển tiếp thông tin đó cho 
người khác.  

✓ Hình ảnh có thể được thay đổi và được đăng 
theo những cách mà bản thân có thể không 
thích. Nếu muốn đăng một bức ảnh, hãy sử dụng 
bức ảnh mà cha mẹ sẽ chấp nhận.  

 

Hãy luôn nhớ rằng, không có những thứ như sự 
riêng tư trực tuyến! 

KHạO SÁT Về VảN Đế BậT NẠT TRữC TUYẽN 
Đã bao giờ bạn làm những điều sau? Có hay không                     
  
1.  Gửi một tin nhắn có tính nhỏ nhen, xúc phạm hoặc đe dọa.  
2.  Truyền bá tin đồn hoặc nói dối về một người khác trên mạng.  
3.  Loại ai đó ra khỏi một nhóm trực tuyến nhằm làm tổn thương họ.  
4.  Giả vờ là một người khác nhằm khiến người đó gặp rắc rối.  
5.  Gửi hoặc đăng một bức ảnh hoặc thông tin có thể làm người khác      

thấy xấu hổ 
6.  Chia sẻ bí mật của ai đó trên mạng.  
  
Tất cả những điều trên là những ví dụ về việc bắt nạt trực tuyến. Nếu 
bạn đã thực hiện bất kỳ điều nào trong số này, hãy nghĩ về cách hành 

động của bạn có thể đã ảnh hưởng đến người khác. 

ĐỒNG Ý   

Đó là Thời gian để tổ chức một ngày “ĐỒNG Ý  
Dưới đây là cách thực hiện. 

  
Cho dù bất kể quý phụ huynh thuộc kiểu mẫu cha mẹ nào, chúng tôi có thể 
cá một điều là quý phụ huynh có thể nhận thấy bản thân nói "không" thường 
xuyên nhiều hơn so với suy nghĩ. Hãy cho từ “không” đó và cả bản thân quý 
phụ huynh được nghỉ ngơi bằng cách gây ngạc nhiên cho con trẻ với một 

Ngày “Đồng ý”. 
  
Ngày “đồng ý” là gì? Đó là một ngày mà câu trả lời của quý phụ huynh cho 
con sẽ luôn luôn là “đồng ý”, Ăn kem cho bữa sáng? “đồng ý”. Mặc đồ ngủ 
cả ngày? “đồng ý”. Chạy đua xem phim? …Quý phụ huynh đã nắm được 
cách thức chơi rồi đó! Trước khi quý phụ huynh quyết định đây là một ý 
tưởng tồi, xin hãy lắng nghe chúng tôi. Với một vài quy tắc nền tảng đơn 
giản và một chút chuẩn bị, ngày này sẽ trở thành một điều mà mọi người 

trong gia đình đều yêu thích. 
  
Nghe có vẻ giống như trong giấc mơ của một đứa trẻ phải không? Nhưng 
đoán xem? Nói “yes” với con cũng chắc chắn dạy quý phụ huynh điều gì 
đó. Trên thực tế, các bậc phụ huynh tham gia ngày này đã ghi nhận cảm giác 
gần gũi và kết nối với con cái họ. Và đoán xem điều đó dẫn đến kết quả thế 
nào? Trẻ biết lắng nghe hơn. Một phụ huynh đã khám phá ra bao nhiêu lần 

tự động trả lời không cả với bản thân và con cái khi không thực sự cần. 
  
Thiết lập ranh giới. Điều đầu tiên để nhắc nhở trẻ là Ngày “Đồng ý” sẽ chỉ 
trong một ngày và các yêu cầu không thể là thứ gây hại cho bản thân hoặc 
bất kỳ ai khác. Thứ hai, quý phụ huynh cũng có thể yêu cầu trẻ làm một số 
việc. Tuy nhiên nguyên  tắc cơ bản là không nên yêu cầu trẻ làm thêm 
những thứ “nhàm chán”  khác ngoài các công việc bình thường chúng phải 

làm hoặc bài tập về nhà, v.v. 
  
Có thể dễ dàng hơn với việc thực hiện Ngày “Đồng ý” bằng cách thử trước 
buổi sáng hoặc  buổi chiều “đồng ý”. Chọn trước một ngày để khuyến khích 
trẻ lên kế hoạch trước. “Mẹ ơi, chúng ta có thể có một cuộc thi nhảy dây 
không?” Hãy dành việc đó cho ngày “đồng ý”? Bên cạnh đó, dự đoán là một 

nửa niềm vui. 
  
Nguyên tắc  vàng?  Đừng thực hiện ngày đó vào một ngày trong tuần, ngày 

học, hay ngày làm việc. 
  
Ý tưởng tuyệt vời cho ngày Đồng ý 
~ Hãy cân nhắc một đêm trò chơi gia đình và có sẵn một hoặc hai trò chơi 

mới. 
~ Hãy đến một công viên địa phương nơi quý phụ huynh cùng con đu xích 

đu, hoặc cùng chơi trò đuổi bắt không bao giờ nhàm chán. 

~ Ăn tráng miệng trước bữa tối. 
~ Giữ một loạt đồ dùng thủ công và sẵn sàng sáng tạo ra những thứ thú vị. 
~ Thực hiện các thí nghiệm khoa học có vẻ điên rồ và lộn xộn. 
~ Xây dựng một pháo đài hoành tráng. 
Hãy nhớ rằng, chìa khóa thành công là để trẻ thấy quý phụ huynh cũng thích 

thú khi làm những việc mà trẻ coi trọng. 
  
Lúc nào cũng nghe từ “không” có thể là làm cho bản bản thân quý phụ huynh 
và con trẻ cảm thấy khá nản. Trao quyền cho con trẻ trong một ngày cũng là 
một cách thực sự để dạy trẻ cách sử dụng quyền đó. Không chỉ vậy, việc 
làm này còn cho phép bản thân quý phụ huynh cảm thấy được một ngày thư 
giãn và không phải bận tâm điều gì nhằm nhắc nhở bản thân về việc nên 
sống trong khoảnh khắc hiện tại và tận hưởng từng phút dây giống như 
những đứa trẻ vẫn làm hàng ngày. Quý phụ huynh sẽ tạo ra những kỷ niệm 
đáng nhớ đi theo suốt đời cho cả bản thân và con trẻ, những kỷ niệm đầy 
tiếng cười và quan trọng nhất là thời gian bên nhau với con cái. Đó chắc 

chắn là một sự chiến thắng cho cả đôi bên. 
  
Trich từ bài viết của Jesseca Stenson: https://redtri.com/yes-day/  

https://redtri.com/yes-day/
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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 

3 kỹ năng mà cha mẹ nên có (thông tin có sự kiểm chứng từ khoa học)  
Kỹ năng làm cha mẹ số 1: Tập trung nhiều vào hành vi tích cực của con hơn là những hành vi tiêu cực .                                                    

Càng bị cha mẹ mắng mỏ hay khiển trách, hành vi xấu càng lặp lại. Khi nhận được quá nhiều lời trách mắng, trẻ em bắt đầu nội tâm hóa với niềm tin rằng bản 

thân là một đứa trẻ xấu, cư xử không đúng mực và đáng bị mắng mỏ. Từ đó trẻ cảm thấy không có động lực để sửa chữa hành vi của mình, vì điều đó đã trở 

thành một phần trong bản chất của chúng. Bậc phụ huynh am hiểu sẽ biết rằng cách tiếp cận tốt hơn là công nhận hoặc ca ngợi những hành vi tốt của con cái 

khi thấy những việc làm hay hành vi đó. Quý phụ huynh có thể phải làm điều này khác với những gì bản thân hay làm nhưng chắc chắn sẽ nhanh chóng thấy rằng 

hành vi của con quý phụ huynh được cải thiện.   

 Kỹ năng làm cha mẹ # 2: Dạy con tập trung vào nhu cầu của người khác hơn là bản thân.  

Trẻ tìm thấy hạnh phúc thông qua việc giúp đỡ người khác. Trên thực tế, trẻ em cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn khi chúng hy sinh nhu cầu cá nhân cho người 

khác. Đây là phát hiện thú vị, bởi vì hầu hết chúng ta có xu hướng tự nhiên coi bản thân mình là trung tâm. Chúng ta có xu hướng đặt nhu cầu của bản thân lên 

trước nhu cầu của người khác. Nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng nếu chúng ta vượt qua bản chất ích kỷ của bản thân và tập trung vào nhu cầu của người khác, 

chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu quý phụ huynh mong muốn con mình có một cuộc sống vui vẻ, trọn vẹn, hãy dạy trẻ cách cống hiến và phục vụ 

người khác. Tham gia vào các hoạt động mà trẻ có thể giúp đỡ người khác và tạo ra những tác động tích cực. Khi con cái quý phụ huynh suy nghĩ nhiều hơn về 

sự đóng góp và suy nghĩ ít hơn về thành tích, trẻ sẽ bước đi trên con đường xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa.   

 Kỹ năng làm cha mẹ # 3: Đừng la hét con cái.   

Có lẽ quý phụ huynh đã nói với bản thân mình rằng không nên la mắng con cái. Nhưng khi con cái làm điều gì đó khiến cha mẹ nổi nóng, không dễ gì để cha mẹ 

ngừng quát tháo con trẻ. Bị quát mắng càng nhiều, hành vi của trẻ sẽ càng trở nên tồi tệ. Thay vì cố gắng kiểm soát hành vi của con trẻ, hãy cố gắng hiểu 

về cảm xúc và tình cảm của chúng. Sau đó sử dụng các lý luận hợp lý để tiếp cận con trẻ. 

 Nếu quý phụ huynh gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn giận của mình, hãy thử những lời khuyên sau:    

• Cấn quyết tâm chắc chắn sẽ không la mắng con cái trừ khi đó là vấn đề liên quan đế sự an toàn  

• Xác định trước sẽ làm những gì nếu bắt đầu cảm thấy tức giận  

• Cố gắng tránh khỏi các tình huống nếu cần thiết  

• Hít thở sâu khoảng năm lần khi trở nên kích động  

• Tránh sử dụng sự đe dọa  

• Phân tích vai trò của bản thân trong cuộc xung đột  
 

Hãy suy nghĩ về những nhu cầu chưa được đáp ứng của con để có thể tìm hiếu đến 

gốc rễ của vấn đề, ví dụ như con trẻ cảm thấy chúng không có quyền kiểm soát cuộc 

sống của bản thân, điều này giải thích cho hành vi chống đối của trẻ. 

Trích từ bài viết của Daniel Wong, Kỹ năng nuôi dạy con tốt. 

http://www.esc16.net
https://www.daniel-wong.com/2017/06/05/positive-things-to-say-to-your-children/
https://www.daniel-wong.com/2015/10/19/raise-happy-successful-child/

