Hãy chuẩn bị cho một trong những cuộc phiêu
lưu lớn nhất trong cuộc đời của con quý vị!
Trường học sẽ sớm bắt đầu khai giảng. Những lời khuyên này có
thể giúp con quý vị trông mong được đến trường mỗi ngày.
Quý vị có biết rằng nghỉ học một hoặc hai ngày học mầm non hoặc
mẫu giáo vài tuần một lần có thể khiến trẻ khó phát triển kỹ năng đọc
và chuẩn bị cho mẫu giáo hoặc lớp một không?

Giờ phiêu lưu!
Đưa con em đi thăm trường để xem tòa nhà
• Nếu được thì hãy gặp giáo viên và thăm lớp học của em!
• Hỏi thăm hàng xóm xem có ai học cùng trường không. Sẽ rất vui khi
có bạn học cùng trường.
• Tìm hiểu về kế hoạch đưa rước chung với hàng xóm hoặc “Đi bộ chung
đến trường.”
• Trả lời ngay khi giáo viên liên lạc với quý vị. Hỏi bất kỳ câu hỏi nào quý vị có!

Kể cho con nghe những câu chuyện tích cực khi quý vị
còn là học sinh nhỏ tuổi
• Tạo ra những bài hát vui về thói quen hàng ngày: thức dậy, ăn sáng và đi học.
• Đọc sách cho con nghe mỗi tối bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị.
• Sách có thể giải quyết những lo lắng của trẻ em theo cách vui nhộn và giúp các
cuộc trò chuyện. Câu chuyện
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Hãy chuẩn bị cho một trong những cuộc phiêu
lưu lớn nhất trong cuộc đời của con quý vị!
Giờ Tạo thói quen!
Đặt giờ giấc đi ngủ và thức dậy trước vài tuần
• Để con em chọn quần áo mà em thích mặc vào ngày hôm sau.
• Các thói quen làm cho mọi người cảm thấy họ có quyền tự chủ
và đó là một cảm giác tốt.

Hãy chắc chắn rằng con quý vị đã tiêm ngừa đầy đủ để đi học

• Hỏi giáo viên của con quý vị về các thủ tục an toàn và sức
khỏe.
• Đặt câu hỏi về bất kỳ mối lo ngại nào mà quý vị có liên quan đến Covid-19.
• Lấy hẹn cho các cuộc khám bệnh không phải là bệnh Covid-19 và các chuyến đi
dài hạn khi trường nghỉ giảng.

Học mầm non đến lớp một sẽ thiết lập nền tảng cho việc xây dựng mối quan
hệ và học tập trong suốt đời. Giúp cho con quý vị thoải mái, tự tin và thích thú
với những sự kiện quan trọng này.
Vào trang mạng Attendance Works tại www.attendanceworks.org để biết
các chiến lược và thông tin
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