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Những ai sống ở thập niên 60 chắc hẳn vẫn còn nhớ quãng thời gian 

đó đã tạo ra một khoảng thời gian đầy bất ổn. Bob Dylan đã viết một 

bài hát, "The Times They Are A-Changin" (Thời điểm Họ là A-

Changin.) 

Thấm thoát 50 năm sau, thách thức khác nhau nhưng vẫn cùng một 

bài hát đó. Chỉ một năm trước đây, chúng tôi vẫn còn đang tích cực 

lên kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị phụ huynh năm 2019 tại San 

Marcos thì hội nghị năm nay, năm 2020 đã bị hoãn lại cho đến năm 2021. Chỉ vài tháng 

trước, các trường học vẫn còn lên kế hoạch cho các buổi vũ hội, tốt nghiệp và các sự kiện 

cuối năm thì bỗng nhiên mọi thứ đột ngột bị gián đoạn - và vào thời điểm này các trường 

học lại lên kế hoạch cho việc quay trở lại trường học và trải nghiệm học tập trực tuyến. 

Walt Disney đã rất hài hước "Thời điểm và điều kiện thay đổi nhanh đến mức chúng ta 

phải giữ mục tiêu của mình liên tục tập trung vào tương lai." 

Dịch virus và cách chúng ta phản ứng với chúng tạo ra sự thay đổi sâu sắc trong cộng 

đồng, đặc biệt là trong các trường học. Học sinh bị tách biệt hoàn toàn từ môi trường 

xung quanh quen thuộc và các thói quen được luyện tập tốt. Học sinh phải giữ khoảng 

cách với nhau, thậm chí trong một số trường hợp, học sinh hoàn toàn mất kết nối với giáo 

viên và bạn bè. Cha mẹ trở thành người hướng dẫn, giáo viên trở thành huấn luyện viên 

học tập. Đối với nhiều gia đình, công việc bị gián đoạn đáng kể với các kế hoạch làm việc 

tại nhà, thậm chí bị ngừng chỉ và chấm dứt việc làm. Tình trạng bất ổn hiện nay ở một số 

cộng đồng làm tăng thêm sự lo lắng. 

Làm thế nào để chúng ta vững bước tiến về phía trước khi đứng trước sự thay đổi và đôi 

khi là cảm giác hỗn loạn?  Nhà triết học Socrates đã đưa ra lời khuyên hiền triết này, "Bí 

quyết thay đổi là tập trung tất cả năng lượng của bản thân không phải để chống lại cái cũ, 

mà là xây dựng cái mới." 

Các cuộc họp trực tuyến trên ZOOM không còn là điều mới lạ mà là một điều cần thiết; 

Diễu hành trên xe để tổ chức mừng ngày sinh nhật và các sự kiện đặc biệt khác; 

Gọi điện hoặc đặt đồ trước trên mạng rồi đi lấy đồ đã đặt hoàn toàn trở nên phổ biến; 

Đối với một số người, làm việc tại nhà không phải là một sự thay thế mà là việc làm bình 

thường mới; 

Dạy và học từ xa, mặc dù không phải là giải pháp hoàn thiện vẫn góp phần giúp học sinh 

và gia đình giữ kết nối với trường học; 

Hướng dẫn trực tiếp sẽ dần được cải thiện và giúp việc học tập trở nên cá nhân hóa hơn; 

Sự tham gia ngày càng sâu rộng của cha mẹ và gia đình đến mối giao tiếp hai chiều và tạo 

dựng mối quan hệ tin cậy. 

Khi năm học mới bắt đầu, việc giao tiếp thẳng thắn hai chiều là việc làm cần thiết khi gia 
đình và nhà trường cùng nhau hợp tác để tạo dựng thành công cho học sinh. Thay đổi 
đang diễn ra. Nó nằm trong dự kiến và là điều không thể tránh.Thay đổi mở ra một cơ hội 
mang đến các lợi ích tích cực. Các nhà giáo dục và bậc phụ huynh phải cùng nhau hợp tác 
hài hòa để thúc đẩy sự thay đổi nhằm nâng cao thành tích của học sinh. Bạn có thể than 
thở thay đổi hoặc nắm lấy cơ hội. Bạn có thể nhìn về tương lại với những kỳ học hoặc tiếp 
tục nhìn về quá khứ với sự bực tức. Billy Cox nói theo cách này, "cuộc sống sẽ chỉ thay đổi 
(cho những điều tốt hơn) khi bạn trở nên tận tâm với những ước mơ hơn là tận hưởng 
bản thân ở mãi một chỗ." 

 

Mùa hè qua đi 
 

Không có hoa để trồng 

Không có vườn để chăm sóc, 

Như mùa hè uể oải 

Đã đến hồi kết thúc. 

  

Đó là thời gian để ngồi lại 

Và hương vị thơm ngon 

Vẻ đẹp của mùa hè  

Và thành quả lao động của chúng ta 

  

Tạm biệt mùa hè; 

Chào đón mùa thu, 

Với lễ kỷ niệm cuối cùng  

Mà chúng ta gọi là Ngày Lao động. 

                                                    

By Nancy Hughes 
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 COVID 19 và Các Giai đoạn Đau buồn 
Chắc chắn rất nhiều người trong chúng ta đang cảm thấy buồn bực. Cảm giác buồn bực 

mất tự do, không biết tương lai sẽ thế nào và nhìn thấy mạng sống của nhiều người dân 

Mỹ bị cướp đi do căn dịch Covid-19. Chúng ta lo lắng về công việc của mình và tương lai 

chung theo những cách mà khó có thể tưởng tượng được chỉ một thời gian ngắn trước 

đây. Điều đó phản ánh rằng, phản ứng cá nhân của chúng ta đối với những nỗi sợ hãi có 

thể thay đổi khá nhiều. Tuy nhiên, cá nhân tôi đề xuất bằng cách sử dụng kinh nghiệm 

chia sẻ sự đau buồn chung, có lẽ chúng ta có thể có được một chút hiểu biết sâu sắc về 

cá nhân cũng như các phản ứng tập thể. 

Tiến sĩ Elisabeth Kübler-Ross mang đến cho chúng ta một cái nhìn tương đối sâu sắc về 

quá trình con ngườitrải qua các giai đoạn thể hiện các nỗi đau. Về cơ bản, tiến sĩ Elisa-

beth cung cấp cho chúng ta một danh sách và giải thích về năm giai đoạn đau buồn phổ 

biến. Mặc dù, các giai đoạn này có thể không nhất quán nhưng hầu hết sẽ trải qua các 

biến thể của cả năm giai đoạn này.                                                                     

  

  

  

  

  

 

 Chối bỏ là sự từ chối một điều gì đó khá rõ ràng và hiển hiện về mặt trí tuệ và cảm xúc 

Sự tức giận. Cảm giác tức giận dâng trào. Chúng ta có xu hướng tiến tới sự tức giận 

trong một nỗ lực để giành quyền kiểm soát nỗi sợ hãi của bản thân. Thay vì chấp nhận 

và xử lý vấn đề, chúng ta trở nên thù địch, đổ lỗi cho người khác và tham gia vào các 

cuộc tranh đấu thể hiện quyền lực. 

Sự mặc cả xuất hiện ra khi sự từ chối xảy ra và chúng ta bắt đầu thừa nhận thực tế 

nhưng đồng thời chúng ta chưa sẵn sàng từ bỏ ảo tưởng rằng chúng ta vẫn có quyền 

kiểm soát. Về cơ bản, chúng ta cố gắng thỏa hiệp để tìm ra một lối thoát dễ dàng hơn, 

ít đau đớn hơn. 

Tuyệt vọng xảy ra khi thực tế hoàn toàn áp đảo và không còn chỗ cho sự từ chối. Khi đó 

xuất hiện một cảm giác vô vọng, một cảm giác rằng chúng ta không còn khả năng kiểm 

soát và đã mất tất cả. Chúng ta  tự thấy thương hại bản thân. Chúng ta cảm thấy rất hối 

tiếc vì thực tế là những nỗ lực của bản thân trong việc thương lượng đã không hiệu 

quả. 

Chấp nhận xảy ra khi cuối cùng chúng ta thừa nhận và đầu hàng trước sự thật, bất kể 

những sự thật đó là gì. Khi chúng ta đạt đến giai đoạn này, chúng ta có thể ngừng phủ 

nhận và ngừng chiến đấu với thực tế, đồng thời chúng ta có thể bắt đầu đối phó hiệu 

quả với những gì đã và đang xảy ra. 

Đánh mất vai trò:  Một khái niệm cuối cùng cần xem xét khi nói về đau buồn là mất vai 

trò. Mất vai trò không chỉ đơn giản là mất một cái gì đó hoặc một người gần gũi với 

chúng ta, mà là  cảm giác vô cùng đau đớn. Mất vai trò không chỉ là mất đi một thứ gì 

đó hoặc một ai đó, nó cũng có nghĩa là chúng ta mất đi một mối quan hệ với một điều 

gì đó hoặc một ai đó. 

Có rất nhiều vai trò bị mất diễn ra ở thời điểm này. Chúng ta cảm thấy buồn phiền vì 

không phải là một nhà lãnh đạo hữu ích trong công việc và không thể tổ chức bữa tiệc 

sinh nhật với các loại bánh mà mọi người ưa thích. Chúng ta cảm thấy đau buồn về vai 

trò của mình - thói quen, lịch trìch của bản thân và hầu hết tất cả các mối liên hệ 

thường xuyên của chúng ta với những người cùng bước trên hành trình của bản thân. 

Tất cả đều thay đổi. 

Điều quan trọng là hãy cho bản thân một chút thời gian để vượt qua những cảm xúc 

này theo lịch trình riêng của chính mình. Cần có thời gian để tích hợp sự mất mát này 

vào cuộc sống của các bạn, nhưng điều này đặc biệt đúng khi các thói quen hàng ngày 

bình thường của bạn đã bị phá vỡ. 

Tin tốt là mọi người có xu hướng trở nên kiên cường khi phải đối mặt với những nỗi 

đau buồn. Một khi cơn khủng hoảng trước mắt đi qua, mọi người có thể đạt tới điểm 

mốc của sự chấp nhận, nơi họ có thể thích nghi và tìm cách đối phó với sự mất mát của 

bản thân.  

COVID 19 và Các Giai đoạn Đau buồn Bài viết bởi Tiến sĩ Robert Weiss, MSW 

1. Chối bỏ 
2. Tức giận 
3. Mặc cả 
4. Tuyệt vọng 
5. Chấp nhận 

Những câu hỏi có ý nghĩa các 
bậc phụ huynh nên hỏi giáo viên 
của con mình 
 Tác giả Terry Heick 

 By Terry Heick 

   
Chủ đề về quay trở lại trường học thường tập trung vào giáo viên và 

học sinh, Lý do là vì giáo viên và học sinh sẽ có khối lượng công việc 

nhiều nhất đang chờ đón. Tuy nhiên, đối với các em học sinh, hệ 

thống hỗ trợ cuối cùng không phải là giáo viên mà là từ phía gia 

đình. 

Dưới đây là một số câu hỏi nhằm làm rõ hơn những gì đang xảy ra 

trong lớp học, từ đó giúp các bậc phụ huynh quyết định cách thức 

hành động có thể thực hiện ở nhà nhằm hỗ trợ hiệu quả cho việc 

học của con. 

  

MỘT SỐ CÂU HỎI MÀ CÓ THỂ GIÁO VIÊN CỦA CON QUÝ PHỤ 

HUYNH MONG MUỐN TRẢ LỜI  

1. Cha mẹnên giải quyết thế nào khi trẻ gặp khó khăn trong lớp? 

2. Những ý tưởng quan trọng nhất (liên quan đến nội dung học) mà 

con quý phụ huynh cần có khả năng nắm bắt vào cuối năm học là 

gì? 

3. Khả năng sáng tạo và tư duy đổi mới được áp dụng hàng ngày 

trong lớp học thế nào? 

4. Tư duy phản biện được khuyến khích trong lớp học như thế nào? 

5. Phụ huynh có thể làm gì để hỗ trợ việc học ở nhà? 

6. Những loại câu hỏi nào phụ huynh nên hỏi con hàng ngày về lớp 

học? 

7. Việc giảng dậy được cá nhân hoá thế nào trong lớp học? 

8. Tiến độ học tập được đo lường thế nào? 

9. Các chiến lược đào tạo và giảng dạy phổ biến nhất sẽ sử dụng 

trong năm nay là gì? 

10. Các nguồn lực tốt nhất mà chúng ta nên xem xét sử dụng như 

một gia đình nhằm hỗ trợ trẻ ở lớp học là gì? 

11. Có công nghệ nào mà giáo viên muốn giới thiệu nhằm có thể hỗ 

trợ trẻ tự học không? 

Trích từ: Phụ huynh: Những câu hỏi có ý nghĩa bạn nên hỏi giáo viên của con. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/love-and-sex-in-the-digital-age/202003/covid-19-and-the-grief-process
https://www.edutopia.org/profile/terry-heick
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NHửNG ĐIếU CấN NHộ NHắM Sừ DợNG 
INTERNET AN TOÀN KHI TRƯớNG HịC 
ĐÓNG CừA  

 

Trước COVID-19, trẻ học ở trường được bảo vệ bởi các hệ 

thống lọc hoặc hạn chế quyền truy cập vào các trang web 

trực tuyến có nội dung khiêu dâm, vi rút hay các phương 

tiện truyền thông xã hội không được kiểm soát. Các trường 

học sử dụng các bộ lọc và danh sách đen (danh sách các 

trang web hoặc tài nguyên mà không được phép truy cập) 

để cài đặt cho các thiết bị được sử dụng trường học hoặc 

thông qua kết nối internet của trường. Chúng tôi muốn 

nhắc nhở mọi người rằng với thời gian sử dụng màn hình 

nhiều hơn thì phụ huynh phải có trách nhiệm hơn trong 

việc kiểm tra các thiết bị đó! Vì nhiều phụ huynh đang sử 

dụng các chương trình giảng dạy và ứng dụng học tập trực 

tuyến. Dưới đây là một số lời khuyên về cách giữ an toàn 

cho trẻ khỏi những "kẻ săn mồi" khi kết nối với internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 1. Cố gắng không cho phép trẻ để điện thoại, máy tính xách 

tay hoặc máy tính bảng (tablet) trong phòng ngủ. Việc kết 

nối với internet sẽ cho phép con bạn truy cập vào các trang 

web có nội dung người lớn, đồng thời cho phép người khác 

liên lạc với con bạn thông qua các cuộc trò chuyện video, 

ứng dụng phương tiện truyền thông xã hội và phòng trò 

chuyện. Hãy để con học hoặc chơi gần bạn. Nếu bạn đang 

làm việc, bạn hoặc cho con sử dụng tai nghe! 

2. Luôn kiểm tra hàng ngày các thiết bị của con, xem lịch sử 

tìm kiếm thông tin, bài đăng, email, tin nhắn điện thoại và 

tin nhắn trực tiếp trên mạng xã hội. Nếu quá bận rộn và 

không có nhiều thời gian, hãy giới hạn các ứng dụng mà con 

bạn có thể truy cập để bạn dễ quản lý hơn. 

3. Nói chuyện với con về sự an toàn trên internet và những 

"kẻ săn mồi" trực tuyến, và giải thích để trẻ hiểu rằng đó 

không phải là mối nguy hiểm xa lạ. 

4. Luôn có tài khoản truyền thông xã hội có thể chuyển 

sang chế độ riêng tư và có thể tắt theo dõi vị trí. Ngoài ra, 

luôn đảm bảo bạn cài đặt máy ảnh thành KHÔNG BAO GIỜ 

cho phép trên iPhone 

5. Không cần phải cảm thấy có lỗi về thời gian trên màn 

hình nhưng hãy chắc chắn luôn quan tâm, để ý. Hãy cảnh 

giác với những dấu hiệu mà con bạn có thể là mục tiêu của 

"kẻ săn mồi". 

6. Hãy nhớ vui chơi với con bạn và học cách chơi một số trò 

chơi yêu thích với chúng. Khi bạn thể hiện sự quan tâm, con 

bạn sẽ mở lòng và sẵn sàng chia sẻ hơn! 

  

Chúng tôi hiểu rằng đây là một thời điểm đầy khó khăn cho 

tất cả chúng ta, nhưng chúng tôi đang cố gắng làm việc hết 

sức nhằm giữ an toàn cho tất cả các em. 

INTERNET SAFETY REMINDERS DURING SCHOOL CLOSURES 

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG 

Thời điểm bắt đầu năm học là quãng thời gian phấn khích nhất trong năm 

cho các em học sinh! 

Trẻ mong muốn gặp giáo viên của mình, kết nối lại với bạn bè 

và bắt đầu khám phá một thế giới tri thức hoàn toàn mới. 

Cũng đầy phấn kích như những tuần đầu tiên đến trường, trẻ 

không thể tự mình làm điều này một mình mà cần có sự giúp 

đỡ của cha mẹ để có thể sẵn sàng ngay từ bây giờ và mỗi ngày 

sau đó. Quý phụ huynh cần đọc to cho trẻ nhỏ nhằm củng cố 

tầm quan trọng của việc học chữ cho trẻ, đồng thời cũng cần 

có tâm lý sẵn sàng giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn trong việc làm 

bài tập về nhà. Quý phụ huynh cần tạo dựng mối quan hệ với 

giáo viên của trẻ để tất cả cùng hợp tác nhằm mang đến cho 

con bạn trải nghiệm học tập tốt nhất có thể. Giúp con cái 

trong việc học ở trường là một trong những công việc quan 

trọng nhất của bạn khi làm cha mẹ. Đó là lý do tại sao Bộ Giáo 

dục Hoa Kỳ, Hiệp hội cha mẹ và giáo viên quốc gia và các bậc 

phụ huynh đã hợp tác để viết cuốn sách tay "Đếm ngược đến 

thành công" ở trường. Cuốn sách tay này thông qua lịch năm 

học điển hình sẽ hướng dẫn cha mẹ từng bước phải làm, giải 

thích cách quý phụ huynh có thể giúp con học ở nhà, hỗ trợ 

con trong lớp học và hỗ trợ giáo viên trong việc giúp họ tiếp 

cận và củng cố những khả năng riêng của con bạn. Chúng tôi 

hy vọng cả gia đình quý phụ huynh sẽ cảm thấy thích thú với 

những lộ trình chúng tôi gợi ý cho một năm học đầy thú vị 

phía trước. 

1. Tiếp cận với giáo viên của con. Tham dự các buổi gặp gỡ 

buổi tối của giáo viên, các buổi định hướng hoặc các sự kiện 

chào mừng khác, tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Hãy tiếp 

tục tham gia và tìm hiểu về các hoạt động của lớp, cũng như 

các kỳ vọng về năm học. Tìm hiểu cách thức liên lạc mà mỗi 

giáo viên mong muốn sử dụng. Một số giáo viên mong muốn 

sử dụng e-mail làm hình thức liên lạc chính, tuy nhiên các cuộc 

gọi điện thoại và hội thảo (đặt lịch hẹn trước) cũng thường 

được chào đón. Để được tư vấn thêm về cách xây dựng và duy 

trì mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên trong cả năm học, 

cũng như tất cả các trang web liên kết được nêu trong hướng 

dẫn này, hãy truy cập trang web www.parenting.com/success. 

2. Duy trì thói quen. Thiết lập các thói quen tại nhà lành 

mạnh cho các ngày học, chẳng hạn như thời gian thức dậy 

nhất quán, cũng như duy trì các công việc chuẩn bị như 

thường lệ. Xác định thời gian làm bài tập ở nhà và tạo ra một 

không gian làm việc thoải mái, yên tĩnh. Đặt giờ đi ngủ cho 

phép trẻ ở độ tuổi tiểu học có thể ngủ từ 10 đến 12 giờ; thanh 

thiếu niên từ 8½ đến 9½ giờ. 

  
3. Thiết lập thời khoá biểu. Sử dụng lịch trực tuyến miễn phí 

hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh nhằm giúp nắm 

bắt và hoàn thành các công việc theo đúng lịch học, lịch hoạt 

động và lịch làm việc. 

 

4. Cam kết làm tình nguyện. Với sự giúp đỡ của các quý vị 
phụ huynh, trường học có thể cung cấp nhiều chương trình và 
dịch vụ hơn cho các con. Tham gia vào tổ chức cha mẹ - Giáo 
viên (PTO) của trường con quý phụ huynh học và tìm hiểu về 
các cơ hội tình nguyện trong cộng đồng nhà trường và các lớp 
học của con quý phụ huynh. Để đọc toàn bộ bài viết, hãy truy 
cập trang web: https://www.ed.gov/parents/countdown-
success  

https://childrescuecoalition.org/educations/9-internet-safety-reminders-during-school-closures/
http://www.parenting.com/countdown-school-success
https://www.ed.gov/parents/countdown-success
https://www.ed.gov/parents/countdown-success
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Một số lời khuyên & Tài nguyên giúp Học tại Nhà 
Nhiều trường học trên toàn tiểu bang Texas có thể bắt đầu năm học với việc quay trở lại học trên mạng trực 

tuyến. Dưới đây là một số lời khuyên và tài nguyên 

Cố gắng làm cho việc học ở nhà giống 
như môi trường học tập trong lớp  

  

• Thiết lập thói quen học tập tại nhà. Hãy đặt và làm theo 

lịch trình bắt đầu và kết thúc ngày học và đi ngủ trong 

tuần. Mọi trẻ em đều hưởng lợi từ lịch trình này, ngay 

cả khi trẻ cố gắng chống lại việc đó. 

• Cân nhắc đến yếu tố tuổi tác của con. Chuyển sang học tại 

nhà sẽ rất khác nhau đối với học sinh mầm non so với 

học sinh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. 

Thảo luận về những mong đợi của quý phụ huynh cho 

việc học ở nhà và thảo luận các mối quan tâm để mọi 

người cùng nhau nắm bắt. Quý phụ huynh cũng có thể 

xem xét viết ra một số quy tắc trong lớp học. 

  

• Giữ mọi thứ đơn giản và đặt mục tiêu vài giờ học mỗi 
ngày. Yêu cầu con tập đọc một giờ mỗi ngày, sau đó 
thực hiện một số thực hành toán học trong khoảng 30 
phút, và cuối cùng thêm vào một số bài học về khoa 
học và xã hội. Hãy lưu ý rằng tất cả các việc học tập 
này không phải được thực hiện ngay trong cùng một 
lúc mà có thể học ở các thời điểm khác nhau. 

Hãy xác định và cam kết một khoảng thời gian nhất định gian 
dành riêng cho con, đặc biệt nếu quý phụ huynh đang làm 
việc ở nhà. Đây có thể là thời gian để cùng nhau đọc, có thể 
là thời gian nghỉ trong ngày, hay cũng có thể là giờ ăn trưa 
nhằm hỏi han mọi việc của trẻ. Với việc xác định rõ ràng thời 
gian nào sẽ cùng nhau làm việc có thể giúp quý phụ huynh 
giữ ranh giới vào những thời điểm khác. Tuy nhiên hãy luôn 
nhớ rằng có con có nghĩa là luôn có khả năng bị gián đoạn. 
Hãy rõ ràng và cụ thể về cách tốt nhất khi cần gián đoạn 
người khác. Một số cách đơn giản như yêu cầu gõ cửa hoặc 
thoả thuận trước khi quý phụ huynh chuẩn bị nghe điện 
thoại.  

• Tìm hiểu khi nào con quý phụ huynh cảm thấy  tỉnh táo 
nhất về thể chất và tinh thần. Đây sẽ là thời điểm tốt nhất để 
con tập trung giải quyết các môn học mà cảm thấy khó khăn 
nhất hoặc các môn học đòi hỏi sự tập trung tinh thần cao 
hơn như toán học hoặc viết bài. 

  

• Nghỉ giải lao. Sắp xếp thời gian trong ngày học để tập thể 
dục, ăn trưa, ăn nhẹ và nghỉ phù hợp với lứa tuổi. 

  

• Dành thời gian cho các công việc mang tính sáng tạo. Dành 
thời gian cho âm nhạc, nghệ thuật và các chủ đề sáng tạo 
khác. Điều này có thể bao gồm thời gian để con quý phụ 
huynh luyện tập một loại nhạc cụ, vẽ, sơn tranh, thử sức 
mình trong đóng kịch hoặc phát triển các kỹ năng khác như 
nấu ăn nếu quý phụ huynh có thể giám sát. Cho trẻ nhỏ thực 
hành đếm bằng cách xếp các khối hoặc xây dựng pháo đài từ 
các tấm ghép. 

• Giúp con quý phụ huynh giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. 
Hợp tác với trường học của con, cha mẹ của bạn của con và 
những người khác để giúp trẻ giữ liên lạc với nhau. Khuyến 
khích con quý phụ huynh viết thư cho những người mà con 
quan tâm là một cách tốt để thực hành viết tay. 

Đừng ngần ngại liên hệ với các giáo viên của con để hỏi về 
những lời khuyên hay những cách giảng dậy giúp quý phụ 
huynh hỗ trợ con hiệu quả ở nhà. Hãy nhớ liên hệ với giáo 
viên hoặc trường học của con để giải quyết các vấn đề có thể 
xảy ra liên quan đến công nghệ, bài tập phải làm, v.v. 

Hãy áp dụng thử những lời khuyên và nguồn tài nguyên này 
cho việc học ở nhà Try These Home-Schooling Tips, Resources    

https://www.militaryonesource.mil/education-employment/for-children-and-youth/pre-k-to-12-education/try-these-home-schooling-tips-resources?redirect=%2Feducation-employment%2Ffor-children-and-youth%2Fpre-k-to-12-education
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8 lời khuyên hữu ích giúp con 
quý phụ huynh trong việc quay 
trở lại trường học  

Trong vài tuần tới, trẻ em trên toàn bang Texas 
sẽ bắt đầu trở lại trường học. Rất có thể là 
mọi người sẽ nhìn nhận và cảm thấy khác 
nhau đối với năm học này. Một số trường hợp 
trẻ sẽ cảm thấy lo lắng khi chuyển từ việc phải 
cách ly cho đến việc có các thói quen mới ở 
trường, lớp học, bạn học, giáo viên, nội quy 
của trường. Để giúp quá trình chuyển đổi diễn 
ra dễ dàng hơn, dưới đây là 8 mẹo giúp con 

quý phụ huynh trong việc trở lại lớp học. 
1. Đo mức độ cảm xúc của trẻ. 

Khuyến khích con nói về cảm xúc của bản thân đối với việc quay trở 
lại trường học. Điều này có thể đòi hỏi một cuộc trò chuyện khó khăn 
về cơn dịch và tập trung vào các biện pháp an toàn trong trường học 
của con. Hãy cho biết nếu con cảm thấy hồi hộp hay lo lắng thì đó là 
việc hoàn toàn bình thường, đồng thời cho con biết rằng con sẽ luôn 
có sự trợ từ cha mẹ và giáo viên bất cứ khi nào. Cố gắng sáng tạo và 
tìm những cách tự nhiên để bắt đầu cuộc trò chuyện mà không gây 
áp lực cho con - ví dụ như khi quý phụ huynh đang chơi hoặc đi bộ 
với con. Cuối cùng, tránh chia sẻ bất kỳ lo lắng nào bản thân qúy phụ 
huynh có thể có để không tạo ra nỗi sợ hãi mới trong con trẻ. 

2 Hãy đảm bảo trẻ hiểu các quy tắc. 

Trường học sẽ sớm bắt đầu giải thích các quy định được áp dụng 
trong việc quay lại trường học - chẳng hạn như các quy tắc giữ 
khoảng cách. Giải thích về các quy tắc giữ vệ sinh và giữ khoảng ở 
trường học, cũng như lý do tại sao các quy định này được đặt ra. Điều 
này thậm chí có thể có nghĩa là trẻ phải giữ khoảng cách với bạn bè 
trong suốt ngày học. Điều này có thể khó chấp nhận, nhưng điều 
quan trọng là giúp trẻ hiểu rằng đó là nhằm giúp giữ an toàn cho tất 
cả mọi người. 

3. Hãy chắc chắn rằng quý phụ huynh biết phần việc phải làm của 
mình. 

Điều này là rất quan trọng đối với cả bản thân quý phụ huynh và con 
của quý phụ huynh - để biết nơi nào và khi nào quý phụ huynh có thể 
đưa và đón con ở trường, cũng như những địa điểm nào ở trường 
quý phụ huynh có thể tiếp cận. Con trẻ sẽ háo hức mong đợi cha mẹ 
vào cuối ngày, vì vậy hãy chắc chắn rằng quý phụ huynh hoặc bất cứ 
ai đi đón trẻ, sẽ đến đúng thời gian và địa điểm. Một khi quý phụ 
huynh đã có thông tin từ nhà trường, sẽ không tốn quá nhiều công 
sức khi thực hành một vài lần trước khi trường bắt đầu lại. 

4. Mang đúng và đủ. 

Tìm hiểu những gì con nên và không nên mang đến trường. 
Kiểm tra những gì con cần vào mỗi mỗi sáng nhằm giúp cho 
ngày con trở nên dễ dàng hơn. Nhiều trường học sẽ giảm dần 
việc sử dụng tủ khóa trong năm nay. Không nên mang thừa 
hoặc đem theo những thứ không cần thiết. Rất có nhiều khả 
năng con quý phụ huynh sẽ phải mang đầy ba lô và cũng có 
thể phải đeo mặt nạ suốt cả ngày sẽ có thể khiến con cảm thấy 
nhanh mệt mỏi hơn. 

 5. Chuẩn bị thông minh  

Hãy chắc chắn rằng ba lô của con quý phụ huynh không bao 
giờ nặng hơn 10 đến 20 phần trăm trọng lượng cơ thể của trẻ. 

6. Dành thời gian nghỉ ngơi. 

Đối với nhiều trẻ em, một ngày học ở trường có thể làm trẻ 
cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Điều này có thể dẫn đến sự 
bùng nổ cảm xúc sau đó trong ngày. Cân nhắc đến yếu tố thời 
gian cách li dài, cộng với những quy tắc an toàn mới ở trường 
học, những cảm xúc này có thể khó kiểm soát khi chúng quay 
trở lại. Cho phép trẻ có thời gian xả hơi một cách lành mạnh. 
Cố gắng không gây áp lực làm bài tập về nhà ngay lập tức khi 
trẻ vừa đi học về trừ khi việc đó thực sự cần thiết. Hãy cho trẻ 
có một khoảng thời gian định sẵn để thư giãn đầu óc trước khi 
phải tập trung lại và tái cấu trúc bộ não trong việc làm bài tập 
về nhà. 

7. Theo dõi tâm trạng của trẻ. 

Do các quy tắc giữ khoảng cách xã hội, trẻ có thể được yêu cầu 
làm bài tập theo cách khác nhau. Điều này có thể tạo ra những 
thách thức mới cho trẻ, từ việc làm quen với các bạn học và 
giáo viên mới cho đến việc thích nghi với các phương pháp học 
mới để hoàn thành việc học ở trường. Cố gắng nắm bắt thông 
tin về cách con quý phụ huynh đối mặt và thích nghi với những 
thách thức này. Nếu quý phụ huynh cảm thấy lo lắng, hãy liên 
hệ với giáo viên của con mình. 

8. Cuối cùng, hãy nghỉ ngơi!!! 

Rất có thể gia đình quý phụ huynh đã quen với một số thời giờ 
bất thường trong khoảng thời gian cách ly. Hãy chắc chắn bản 
thân quý phụ huynh và con mình trở lại giờ đi ngủ bình thường 
và có một giấc ngủ ngon. Bắt đầu lại thói quen ngủ mới này ít 
nhất một tuần trước khi con quý phụ huynh đi học lại. Một 
đêm nghỉ ngơi tốt sẽ giúp trẻ trở lại trường, đồng thời cũng sẽ 
giúp quý phụ huynh trong việc hỗ trợ con mình.  

Excerpt from: Returning to school after lockdown 

 

Chào  
mừng trở  
lại trường  

https://parentinfo.org/article/returning-to-school-8-tips-to-help-your-child-after-lockdown
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  Hội nghị Phụ huynh-Giáo viên là gì? 
  
Hội nghị phụ huynh - giáo viên là cuộc gặp gỡ giữa các bậc phụ 
huynh và giáo viên của con mình để thảo luận về sự tiến bộ của 
con ở trường. Hội nghị phụ huynh-giáo viên diễn ra ở các 
trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cuộc 
họp này có thể diễn ra như một phần của các hội nghị được lên 
lịch thường xuyên do nhà trường tổ chức hàng năm, hoặc giáo 
viên của con quý phụ huynh có thể liên lạc với quý phụ huynh 
để sắp xếp một cuộc họp vào những thời điểm khác trong năm 
học. 
  
Quý phụ huynh cũng có thể yêu cầu một cuộc hội thảo với giáo 
viên của con nếu có thắc mắc hoặc quan tâm về con mình bằng 
cách liên hệ với giáo viên để sắp xếp thời gian họp. 
  
Làm sao tôi biết khi nào đi dự hội nghị? 
Thông thường, giáo viên dạy con của quý phụ huynh sẽ liên lạc 
với quý phụ huynh để sắp xếp thời gian họp. Nếu quý phụ 
huynh làm việc vào ban ngày và chỉ có thể đến hội nghị sau giờ 
làm việc, hãy đảm bảo thông báo cho giáo viên con của quý phụ 
biết điều đó để có thể sắp xếp thời gian họp thuận tiện cho cả 
hai bên. 
  
Nếu tôi không nói tiếng Anh thì sao? 
Nếu quý phụ huynh cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện 
bằng tiếng Anh với giáo viên của con mình, quý phụ huynh có 
quyền yêu cầu phiên dịch viên tham dự hội nghị hoặc đưa theo 
một thông dịch viên tin tưởng đến hội nghị cùng mình. Nếu quý 
phụ huynh yêu cầu một thông dịch viên từ nhà trường, hãy yêu 
cầu ít nhất 24 giờ trước hội nghị. Nhà trường cũng có thể có 
một người liên lạc nói song ngữ có thể giúp quý phụ huynh tìm 
một thông dịch viên. Điều quan trọng là tìm cách vượt qua rào 
cản ngôn ngữ để có thể gặp gỡ với giáo viên của trẻ. 

Trước buổi hội thảo 
✓ Hỏi cảm giác của con về trường học. 
✓ Hỏi con về bất cứ điều gì mà con muốn quý phụ huynh nói với 

giáo viên của mình. 
✓ Nói với con rằng buổi họp mặt phụ huynh và giáo viên là 

nhằm mục đích giúp con đạt được những kết quả tốt nhất. 
✓ Lập danh sách các chủ đề mà quý phụ huynh muốn nói thảo 

luận hoặc trao đổi với giáo viên. 
✓ Chuẩn bị danh sách các câu hỏi như: 
1. Các môn học tốt nhất và yếu nhất của con là gì? 
2. Con có hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ không? 
3. Con có đi học đầy đủ không? 
4. Con có cảm thấy thoải mái, vui vẻ ở trường không? 
5. Cá nhân có thể làm gì ở nhà để giúp đỡ thêm? 
  
Thời điểm hội thảo 
✓ Đến buổi họp/hội thảo đúng giờ (hoặc đến sớm). 
✓ Kết thúc cuộc họp đúng thời gian. Các phụ huynh khác có thể 

sẽ có buổi hội thảo tiếp sau đó. 
✓ Hãy tỏ ra thư giãn và thể hiện chính mình. 
✓ Giữ bình tĩnh trong suốt buổi hội thảo. 
✓ Hãy đặt câu hỏi quan trọng nhất đầu tiên. 
✓ Nếu con của quý vị tham gia các lớp học đặc biệt như lớp học 

tiếng Anh, hãy hỏi về sự tiến bộ của con với những lớp học 
đó. 

✓ Yêu cầu giáo viên giải thích về bất cứ điều gì mà quý phụ 
huynh cảm thấy chưa hiểu. 

✓ Hỏi giáo viên về một số cách thức mà có thể giúp thêm cho 
con ở nhà. 

✓ Cảm ơn giáo viên về những gì họ đã làm 
  
Sau hội thảo 
✓ Nói chuyện với con về buổi hội thảo. 
✓ Nói cho con biết về những điểm tích cực, và đồng thời thảo 

luận thẳng trực tiếp về các vấn đề. 
✓ Nói với con về bất kỳ kế hoạch nào mà Quý phụ huynh và giáo 

viên đã lập ra. 
✓ Giữ liên lạc thường xuyên với giáo viên trong năm học. 
 
Xem đầy đủ bài viết tại: https://www.colorincolorado.org/article/tips-
successful-parent-teacher-conferences-your-childs-school 

Danh sách những 
việc cần chuẩn bị cho 
buổi hội nghị phụ 
huynh - giáo viên 
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