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Giúp con em thành công ở trường mầm non và mẫu giáo

Tạo thói quen đi học tốt
Quý vị có biết….

Đi học đúng giờ mỗi ngày là điều quan trọng đối với sự thành công và học tập của con em từ cấp mầm
non trở lên.
Việc nghỉ học 10% (một hoặc hai ngày một lần trong vài tuần) có thể khiến những việc sau đây khó khăn hơn:

•
•
•

Sớm đạt được các kỹ năng đọc và toán
Tạo các mối quan hệ
Tạo thói quen đi học tốt

Trường mầm non và mẫu giáo có phẩm chất tốt có nhiều lợi ích!
•
•

Các thói quen mà con em tạo dựng sẽ tiếp tục trong suốt trường.
Tận dụng các lớp sơ cấp tối đa bằng cách khuyến khích con em đi học hàng ngày .

Những điều quý vị có thể làm
Làm việc với con em và giáo viên để phát triển việc đi học đều đặn của
con em.
Hãy nói về việc đi học - hát về nó - biến nó thành một cuộc phiêu lưu !
•
•
•

Đặt giờ giấc đi ngủ và thức dậy đều đặn thành một thói quen.
Sắp sẵn quần áo và túi xách đi học vào đêm hôm trước.
Trao đổi ý tưởng với các phụ huynh khác để đi học đúng giờ.

Trước khi năm học bắt đầu
•
•
•

Tìm hiểu về ngày khai trường và bắt đầu đếm ngược!
Giữ cho con em khỏe mạnh và bảo đảm rằng con em đã chích ngừa
các mũi cần thiết.
Tham dự buổi định hướng với con em để gặp gỡ giáo viên và bạn
cùng lớp và tìm hiểu về các thủ tục an toàn và sức khỏe.

Chuẩn bị, Sẵn sàng, ĐI HỌC!
• Nếu quý vị lo rằng con em có thể bị Covid-19, hãy gọi cho trường học để
được tư vấn. Hãy yêu cầu các tài liệu để tiếp tục học ở nhà nếu cần.
• Nhờ người trong gia đình hoặc hàng xóm nếu quý vị cần giúp đỡ khi đưa
đón con mình.
• Cố gắng sắp xếp các cuộc khám bệnh không phải là Covid-19 và các
chuyến đi dài hạn khi trường mầm non nghỉ học.
• Nếu con em có vẻ lo lắng về việc đi học trường mầm non, hãy nói chuyện
với giám đốc chương trình, giáo viên, bác sĩ hoặc các phụ huynh khác để
được tư vấn.
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