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

Khi tôi còn là một đứa trẻ, chúng tôi thường có trò chơi trượt nước. Vào 

những ngày hè nóng nực, chúng tôi thường trải tấm thảm nhựa dài ra, sau đó 

kết nối với vòi nước để chơi vô số trò giải nhiệt thú vị. Hầu hết mọi đứa trẻ 

trong khu phố sẽ tụ tập khi chúng tôi cố gắng thắng nhau bằng cách thực hiện 

những hình thức trượt độc đáo. 
  

Đã một năm dài trường học đóng cửa, học tập ở nhà, hoặc nửa thời gian học ở 

nhà, nửa thời gian học ở trường, và dần dần quay trở lại giảng dậy, học trực tiếp ở trường. 

Thật không may là nhiều em học sinh đã không đạt được kỳ vọng ở cấp học của mình. Thêm 

vào đó là nhiều em có khả năng rơi rụng một số kiến thức trong kỳ nghỉ hè trong thời gian 

sắp tới. Đây là điều thực sự không vui cũng như không ai mong muốn xảy ra. 
  

Các gia đình cần khuyến khích con em mình tiếp tục đọc và rèn luyện các kỹ năng toán học 

trong suốt kỳ nghỉ hè năm nay, năm 2021. 

• Để đảm bảo việc con trẻ tập đọc, hãy đọc cùng con. Hãy yêu cầu con đọc to cho mình nghe 

và quý phụ huynh cũng có thể đọc cho con nghe. Yêu cầu con đặt tên cho các nhân vật 

trong câu chuyện và mô tả tính cách hoặc hành vi của nhân vật.  

• Liên hệ với thư viện ở địa phương để xem họ có tổ chức các chương trình đọc sách mùa 

hè.  

• Tìm kiếm những gợi ý từ giáo viên của con bạn về các chiến lược đọc trong mùa hè hoặc 

các chương trình đọc trực tuyến được cung cấp bởi các quận.  

• Tập đọc nhãn mắc và các thành phần trên các bao bì sản phẩm thực phẩm. Tra cứu các 

thành phần chưa biết trong từ điển để mở rộng kiến thức của con bạn.  

• Đọc thông tin khuyến mại, tiếp thị sản phẩm. Sau đó nói về sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Sản 

phẩm, dịch vụ đó là gì? Tại sao sản phẩm đó có lợi hay không có lợi? Đây là quảng cáo 

trung thực hay đây là "sự lừa đảo?" 

• Nếu con quý phụ huynh yêu thích thể thao, hãy nói chuyện với con về những người chơi 

yêu thích của con. Đọc tiểu sử của người chơi. Ngoài ra, hãy tra cứu số liệu thống kê của 

người chơi. Thể thao có tất cả các loại thông tin về thống kê, tỷ lệ phần trăm, trung bình, 

v.v. của người chơi. Phép toán có thể đơn giản hoặc phức tạp hơn tùy thuộc vào kỹ năng 

toán học của trẻ.  

• Tìm kiếm gợi ý từ giáo viên của con quý phụ huynh về các chiến lược học toán hè hoặc các 

chương trình dậy toán trực tuyến được cung cấp bởi các quận.  

• Nếu quý phụ huynh có cơ hội đi chơi xa vào mùa hè, hãy cùng con mình vạch ra kế hoạch 

cho chuyến đi. Chỉ cho con cách sử dụng các phép tính, cách tính khoảng cách và cách 

ước tính thời gian di chuyển.  

• Nếu quý phụ huynh phải làm các công việc sửa chữa nhà nào, hãy yêu cầu con mình giúp 

thực hiện các phép đo. Chỉ cho con quý phụ huynh cách đọc thước dây (bao gồm cả phân 

số), cách đặt và đọc thước đo (tất cả chỉ là về góc độ đặt).  

• Trồng cây trong vườn. Việc quyết định trồng các hàng trong vườn ở đâu, cách nhau bao 

xa, sâu bao nhiêu và gieo bao nhiêu hạt đều là phép toán và đo lường. Sau đó, việc chăm 

sóc cây khi chúng lớn lên và ra hoa, kết trái, hay kể cả việc có sâu bệnh, tất cả là thuộc về 

khoa học.  
  

Vui chơi ở các công viên nước hoặc các khu vui chơi có các hoạt động nước của thành phố 

là điều chơi tuyệt vời. Tuy nhiên, rơi rụng kiến thức trong mùa hè thì là điều không có gì 

đáng vui. Hãy tận hưởng mùa hè, sự thay đổi nhịp độ và dần dần trở lại “bình thường” khi 

đại dịch nới lỏng các hạn chế. Đồng thời hãy cũng sử dụng mùa hè để duy trì hứng thú học 

tập và trình độ, kỹ năng của con quý phụ huynh. Sự thành công của các em trong năm học 

tới một phần phụ thuộc vào sự sẵn lòng của các bậc phụ huynh trong việc khuyến khích và 

hỗ trợ các em trong mùa hè này.  
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Các bậc cha mẹ thân yêu 

Tôi đã cùng hợp tác với cây hoa 

của các cha mẹ 

và giúp hoa phát triển. 

Giờ tôi sẽ mang trả hoa lại, 

nhưng tôi muốn các cha mẹ hiểu. 

Cây hoa này rất đáng quý, 

và rất thân thương. 

Hãy yêu thương, chăm sóc cho 

hoa, 

và rồi các cha mẹ sẽ thấy. 
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theo một cách tuyệt vời. 
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Cha mẹ. 
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Với trình độ học vấn, kỹ năng và các mối giao tiếp còn hạn chế, những người trẻ tuổi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm vào mùa hè. 

Một nghiên cứu được Nhà Trắng trích dẫn cho thấy 46% sinh viên nộp đơn xin việc vào mùa hè năm ngoái đã bị từ chối. Thật là một con số 

đáng kể! 

  

Dưới đây là một số mẹo dành cho học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp và bắt đầu tìm việc. Bất kỳ mẹo nào trong số này cũng có thể được áp 

dụng để tìm kiếm việc làm cho cả những người đang có việc làm, nhưng mong muốn tìm kiếm cơ hội tốt hơn:  

  

1. Tập trung tìm kiếm. Thu hẹp phạm vi tìm kiếm vào một số ngành bởi vì chỉ trong phạm vi mỗi ngành đã có rất nhiều các công ty. Việc làm này sẽ 

giúp toàn bộ quá trình tìm kiếm bớt căng thẳng.                                                                                                                                                       

2. Khai thác mạng lưới bạn bè và gia đình hiện có. Bên cạnh mạng xã hội, bạn có thể có nhiều hơn các mối quan hệ có thể tận dụng mà bản thân 

không nhận ra. 

Bắt đầu với những người bạn biết rõ nhất, chẳng hạn như gia đình và bạn bè thân thiết, đồng thời hỏi xem liệu họ có thể giới thiệu bạn với những 

người họ quen biết hay không. Bạn cần chủ động liên hệ để được trợ giúp.  

Khi bạn bắt đầu trở thành một phần trong mạng lưới, có thể bản thân bạn thấy rằng bạn chỉ là một hoặc hai mắt xích trong mạng lưới mà bị ai đó đang 

làm việc tại một trong các công ty mục tiêu của bạn tháo rời đi. Người đó có thể ở vị trí có thể thuê bạn hoặc giới thiệu bạn với người có thể. 

3. Xác định hai điểm mạnh nhất của bản thân và chỉ ra cách bạn có thể áp dụng những điểm mạnh này vào công việc. Bạn có thể làm cho hồ sơ 

của mình nổi trội và thu hút sự quan tâm của các nhà tuyển dụng bằng cách xác định hai hoặc ba điểm mạnh nhất của bản thân và giải thích trong 

thư xin việc về cách những điểm mạnh có thể được sử dụng ở công ty. Hãy làm nổi bật thư xin việc của bạn bằng cách giải thích lý do tại sao công 

ty nên thuê bạn. 

4. Nghiên cứu và tìm hiểu về những hoạt động của công ty. Bạn có thể cảm thấy nhanh gọn và dễ ràng khi gửi thư xin việc và sơ yếu lý lịch chung 

chung cho hàng chục công ty. Nhưng hãy tưởng tượng về cảm giác của nhà nhà tuyển dụng khi nhận được thư chung chung như vậy. Hãy hình 

dung nhà tuyển dụng có khả năng nghĩ và làm gì khi họ nhìn thấy một bức thư xin việc không được chuẩn bị kỹ càng và phù hợp với các yêu cầu 

tuyển dụng của công ty xuất hiện trong hộp thư của họ. Hãy dành một chút thời gian để hiểu về công ty và vị trí mà bạn đang ứng tuyển, và hiển 

thị những điều đó trong thư xin việc của bạn. 

5. Đừng ngại hỏi. Tìm kiếm công việc khi không có nhiều kinh nghiệm và tự tin có thể là một trải nghiệm khó khăn. Nhưng nhiều minh chứng thực tế 

cho thấy những sinh viên tìm được việc làm thường là những người có can đảm để hỏi. Vì vậy, đừng ngần ngại hỏi. 

6. Kiên trì. Các doanh nghiệp nhận được rất nhiều email mỗi ngày, phần lớn trong số đó liên quan đến các vị trí làm việc toàn thời gian mà họ đang cố 

gắng tuyển dụng. Nếu muốn được chú ý, đừng bỏ cuộc trong lần liên hệ đầu tiên và không nhận được phản hồi.  

7. Phát triển khả năng chịu đựng khi bị từ chối. Thật khó để đối mặt với sự từ chối ngay khi mới bắt đầu. Nhưng hãy làm quen với nó và đừng cá 

nhân hoá việc đó. Tìm kiếm việc làm có thể là một trò chơi ném trúng và trượt và sẽ có rất nhiều khả năng ném trượt lúc đầu. Và điều đó là bình 

thường, hầu hết tất cả chúng ta đều đã ở vị trí tương tự. 

8. Đừng quá nóng nảy. Khi bị từ chối, hãy bình tĩnh và giữ thái độ chuyên nghiệp, đồng thời cảm ơn nhà tuyển dụng đã dành thời gian cho bạn. Cũng 

đừng nói về việc đó trên mạng xã hội. Khá nhiều công ty có thể lưu giữ hồ sơ xin việc của các ứng cử viên và liên hệ với ứng cử viên khi có cơ hội 

khác mở ra.  

Xác định điểm mạnh của bản thân, nghiên cứu, tìm kiếm sự giúp đỡ và đừng bỏ cuộc. Chúc các bạn may mắn với công  

cuộc tìm kiếm việc làm!!                                           

  Trích từ bài viết bởi Glenn Leibowitz                                                                                                                                                                       

https://www.inc.com/glenn-leibowitz/8-practical-tips-for-fi nding-the-summer-job-or-any-job-of-your-dreams.html  

8 lời khuyên thiết thực để tìm được công việc mùa hè mơ ước.  
 

 Tìm kiếm. Khai thác mạng lưới bạn bè và gia đình của bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc. 

“Hãy chăm chú lắng nghe bất cứ điều 
gì con muốn nói, dù là bất kể điều 
gì. Nếu cha mẹ không tỏ ra háo hức 
lắng nghe những điều nhỏ nhặt khi 
con còn nhỏ, khi lớn lên con trẻ sẽ 
không chia sẻ với cha mẹ những 
điều quan trọng bởi vì đối với con 
trẻ tất cả mọi điều trẻ nói     đều là 
những điều lớn lao.”  

Catherine Wallace  

 
Sâu trong 

Đánh dấu lịch 

Ngày 9-10, tháng 12, 2021 

8:30 – 4:00 pm 

Hội nghị có sự tham gia của phụ  

huynh trên toàn tiểu bang tổ chức trên mạng 

https://www.inc.com/glenn-leibowitz/8-practical-tips-for-fi%20nding-the-summer-job-or-any-job-of-your-dreams.html
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TRƯớNG TRUNG HịC PHồ THÔNG KLEIN: Dàn Giao hưởng Phụ huynh 

 Mục tiêu của Chương trình là gì? 
Mục tiêu của dự án này có tác động trên nhiều khía cạnh. Mục tiêu ban đầu là tăng cường sự 

tham gia của phụ huynh vào Dàn nhạc bằng cách tạo cơ hội cho các bậc phụ huynh khơi dậy 

lại niềm đam mê âm nhạc của mình. Dự án này cũng tạo cơ hội cho các bậc phụ huynh kết nối với con em mình thông qua việc 

có cùng sở thích chung. Với mối quan tâm chung này, các em học sinh sẽ có được cảm hứng để hoàn toàn tập trung vào 

chương trình âm nhạc, từ đó tỷ lệ học sinh tiếp tục theo học sẽ tăng lên.  

  

Làm thế nào việc thực hành được coi như là một nhu cầu thiết thực?   

OÔng Creston Herron, Giám đốc dàn nhạc nhận thấy cách phụ huynh nói về việc không thể kết nối với con em mình đang ở độ 
tuổi trung học.  Ông cũng thường xuyên nghe thấy các bậc phụ huynh chia sẻ về mong muốn của bản thân trong việc tiếp tục 
hoặc bắt đầu học chơi một loại nhạc cụ nào đó. Từ đó ông nhận ra cơ hội để tạo dựng các mối liên kết bền chặt trong gia đình 

TRƯớNG TIềU Hị PINE TREE: Cha mẹ đến trường 
  

Mục tiêu của Chương trình là gì? 
  

The goal of the day was to provide parents opportunities to become the best learning partner for their 

student that they can be. Parents built their capacity as they learned side by side with their students 

through self-selected sessions led by teachers, Parent Liaisons, and Region 7 ESC staff. To support these efforts once they re-

turned home, each family received a bag with reading and math activities geared towards either pre-kindergarten or kindergar-

ten. 

 Làm thế nào việc thực hành được coi như là một nhu cầu thiết thực? 
  

Trường Tiểu học Pine Tree nằm trong Mục I với 76% học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Rất nhiều trong số học sinh này, 
nhà trẻ và mẫu giáo là trải nghiệm học tập đầu tiên của trẻ. Thông qua đánh giá nhu cầu hàng năm của chúng tôi, nhiều bậc 
phụ huynh bày tỏ mong  

TRƯớNG TIềU HịC WEIMAR: Đêm học thuật gia đình — Thiên đường mùa đông 
  

Mục tiêu của Chương trình là gì? 
  

Mục tiêu của đêm xóa mù chữ trong gia đình là nâng cao niềm vui đọc sách và tạo dựng mối quan hệ bền chặt 

giữa gia đình và nhà trường. 

 Làm thế nào việc thực hành được coi như là một nhu cầu thiết thực?   

  

Không có nhiều cơ hội gắn kết gia đình từ nhà trường tạo điều kiện cho các phụ huynh đến trường và học hỏi từ giáo viên trong 
việc tạo dựng kỹ năng đọc viết của học sinh, bao gồm tạo môi trường đọc sách ở nhà. Dữ liệu cho thấy rằng 40% -50% học sinh 
lớp 2 không được chuẩn bị sẵn sàng trong việc học tập vào đầu năm học. 

TRƯớNG TIềU HịC CROCKETT: Dự án xóa mù chữ cho gia đình Latino 
  

Mục tiêu của Chương trình là gì? 
1. Thiết lập và hỗ trợ thói quen đọc sách trong gia đình. 
2. Tăng cường sự giao tiếp giữa cha mẹ và con cái. 
3. Cải thiện kỹ năng đọc viết bằng tiếng Tây Ban Nha. 
   Làm thế nào việc thực hành được coi như là một nhu cầu thiết thực? 
  

Theo nghiên cứu từ Bộ Giáo dục California, có một mối liên hệ rõ ràng giữa khả năng đọc và nói tiếng Anh và liệu những thanh  

   Những trường học có khả năng thắng cuộc 2021  

PINE TREE ISD: Nuôi dậy và tạo dựng năng lực cao cho trẻ  

  

Mục tiêu của Chương trình là gì? 
  

Mục đích của chuỗi chương trình Nuôi dậy và tạo dựng năng lực cao cho trẻ, kéo dài mười ba tuần này là giúp này là giúp xây 

dựng gia đình vững mạnh hơn bằng cách mang lại cho cha mẹ sự tự tin, công cụ và kỹ năng cần thiết để nuôi dạy trẻ khỏe 

mạnh, biết chăm sóc và sống có trách nhiệm thông qua việc sử dụng 44 tiêu chí được đưa ra dựa trên các cuộc nghiên cứu. 

Phụ huynh và đặc biệt là các cặp vợ chồng được khuyến khích hoàn thành chuỗi 13 tuần bao gồm các lớp học có thời gian từ 1 

đến 1giờ 30 phút mỗi tuần. 

  

Làm thế nào việc thực hành được coi như là một nhu cầu thiết thực?   

Thông qua các Buổi trò chuyện với các bên liên quan và cuộc khảo sát dành cho phụ huynh nằm trong mục I, chúng tôi nhận ra 
sự cần thiết phải cung cấp các nguồn lực cho các bậc phụ huynh thuộc quận hành chính. Việc thu hút các bậc phụ huynh đến 
trường và tham gia vào các dự án của trường luôn là một thách thức. Dự án Nuôi dạy trẻ có năng lực cao đã trở thành một một 
trong những phương thức nhằm thay đổi cơ cấu trong gia đình dành riêng cho các bậc cha mẹ. 
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Car Games for Kids  
By Suzanne Rowan Kelleher 

 

 Điều gì làm cho cha mẹ cảm thấy sợ hãi 

nhất về những chuyến lái xe đi chơi của 

gia đình? Đó không phải là chi phí đổ xăng, cũng không phải do 

giao thông hoặc phí đường xá hay những người lái xe vào Chủ 

nhật mà là suy nghĩ về những "thiên thần nhỏ" khi bị mắc kẹt với 

nhau hàng giờ ở một vị trí chật hẹp. Đấy chính là sự ồn ào ở dãy 

ghế sau do các bên trêu chọc lẫn nhau, những tiếng Rên rỉ. Những 

câu hỏi thiếu kiên nhẫn, "Chúng ta sắp đến chưa?" Việc duy nhất 

cần là làm cho tất cả những điều này dừng lại! May mắn thay, có 

rất nhiều cách để giúp trẻ cảm thấy vui vẻ, giải trí và tận hưởng sự 

đồng hành của nhau. Và điều tuyệt vời nhất là có thể làm được 

những điều này mà không tốn một xu.   

  

Tôi theo dõi. "Tôi theo dõi bằng con mắt nhỏ của mình, thứ gì đó 

màu đỏ" (I spy with my little eye, something red). Trò chơi dễ 

hiểu này hoàn hảo cho trẻ cấp mẫu giáo và có thể giúp trẻ giải trí 

trong thời gian dài không ngờ. Hướng dẫn chơi rất đơn giản: Một 

người theo dõi một cái gì đó, sau đó tóm tắt, môt tả, và kết thúc 

bằng việc đưa một manh mối. Mọi người khác thay phiên nhau cố 

gắng đoán vật bí ẩn đó là gì.  

  

Tic Tac Toe. Tất cả những gì cần là hai người chơi và một cây bút 

chì để bắt đầu chơi trò chơi phổ biến này. Người chơi đầu tiên 

gạch một dấu X trên ô, Người chơi thứ hai đánh dấu O. Hai bên 

lần lượt chơi cho đến khi một người có ba đường gạch chéo hoặc 

dấu O liên tiếp nhau.  

  

Kết nối các điểm (Connect the Dots). Tại sao tất cả các trò chơi 

hay nhất đều quá đơn giản? Trò chơi này thú vị nhất khi mỗi 

người chơi sử dụng một cây bút chì màu hoặc bút sáp màu khác 

nhau.  

  

Tôi đi dã ngoại (I’m Going on a Picnic). Trò chơi trí nhớ dựa 

trên bảng chữ cái này rất phù hợp cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Bạn 

không cần bảng trò chơi hoặc bất kỳ tài liệu nào. Trò chơi có thể 

chơi với ít nhất là hai người chơi, nhưng sẽ thú vị hơn khi cả gia 

đình cùng tham gia. Người chơi đầu tiên nói "Tôi đi dã ngoại và 

tôi mang theo ..." sau đó là một từ bắt đầu trong bảng chữ cái A, 

chẳng hạn như quả táo (apples). Người chơi thứ hai lặp lại những 

gì người thứ nhất đã nói, nhưng thêm vào câu của người thứ 

nhất bắt đầu bằng chữ cái B. Chẳng hạn như có thể nói "Tôi đang 

đi dã ngoại và tôi đang mang theo táo và chuối (banana)" Và tiếp 

tục với C, D và phần còn lại của bảng chữ cái. Nếu ai đó quên một 

món đồ, người đó sẽ bị loại. Công bằng mà nói, tốt nhất là tỏ ra 

rộng rãi và đưa ra những gợi ý cho những người chơi nhỏ tuổi 

hơn. Người chơi cuối cùng có thể đọc lại tất cả các mục trong 

danh sách sẽ là người chiến thắng.  

  

20 câu hỏi (20 Questions). Trò dễ chơi này rất phù hợp với trẻ 

nhỏ, nhờ vào các quy tắc đơn giản của trò chơi. Người chơi thứ 

Nhất nghĩ về một người, địa điểm hoặc sự vật nào đó. Những 

người khác thay phiên nhau đặt các câu hỏi mà câu trả lời đơn 

giản là có hoặc không. Sau mỗi câu trả lời, người hỏi sẽ được 

phép đoán một lần. Trò chơi tiếp tục cho đến khi một người chơi 

nào đó có câu đoán đúng.  

  

 

Đồ ăn nhẹ lành mạnh bất ngờ dành  

cho trẻ em 

 Bắp rang bơ (popcorn) chắc chắn là một món ưa 

thích của trẻ và là một loại ngũ cốc nguyên hạt! 

Trên thực tế, mỗi khẩu phần 3 cốc bắp rang bơ có 

4 gam chất xơ. Điều này làm cho bắp rang bơ này 

trở thành một món ăn nhẹ và có thể làm no bụng. 

Thêm vào đó, có thể làm các loại bắp rang bơ khác nhau. Ví 

dụ, có thể biến tấu bắp rang bơ với pho mát bào, men dinh 

dưỡng hoặc quế và đường. 

 Đồ uống sủi bọt (ice pops) được làm rất đơn 

giản dễ ràng.  Đồng thời tự làm ice póp sẽ 

giúp kiểm soát chính xác các thành phần dễ 

ràng hơn.  Ví dụ nước cam sủi bọt sẽ cung cấp vitamin C và 

canxi nhờ các thành phần chính: nước cam và sữa chua 

không đường. 
  

Bơ đậu phộng (Peanut Butter). Bơ đậu phộng 

tự nhiên (loại không có thêm đường và các loại 

chất béo khác) là một lựa chọn tuyệt vời. Bơ đậu 

phộng cung cấp protein và chất béo lành mạnh, 

đồng thời là sự kết hợp hoàn hảo với táo, chuối, cần tây và 

bánh quy giòn hoặc bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt. 
  

Bánh quy (Cookies). Đây là một số điều về bánh 

quy: bánh quy có thể tốt cho sức khỏe khi sử 

dụng đúng nguyên liệu. Bột bánh ngọt nguyên 

cám có thể được sử dụng thay thế cho bột mì 

trắng trong hầu hết các loại bánh quy. Yến mạch 

cuộn thậm chí còn bổ sung nhiều chất xơ hơn. Thêm vào danh 

mục chế biến một số loại bánh, chẳng hạn như Bánh quy Bột 

Yến mạch-Sô cô la, có thể thay thế bơ bằng nước táo ép để giúp 

làm bão hoà chất béo. Cho trẻ ăn với sữa ít béo và như vậy con 

trẻ đã có một bữa ăn nhẹ bổ dưỡng, cân bằng. 

Không uống calo có đường. Đồ uống có đường là những 

thứ dễ gây béo nhất mà bạn có thể đưa vào cơ thể. Về mặt 

này, nước ép trái cây cũng không tốt như soda. 
  

Ăn các loại hạt. Mặc dù chứa nhiều chất béo nhưng các loại 

hạt lại vô cùng tốt cho sức khỏe. Chúng chứa nhiều magiê, 

vitamin E, chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng khác. 
  

Tránh đồ ăn vặt đã qua chế biến. Những loại thực phẩm này 

đã được thiết kế để trở thành "siêu bổ ích", vì vậy chúng 

đánh lừa bộ não kích thích ăn nhiều hơn mức chúng ta cần, 

thậm chí dẫn đến chứng nghiện ăn ở một số người. 
  

Uống Nước, Đặc Biệt Trước Bữa Ăn. Các nghiên cứu chỉ ra 

rằng uống nửa lít nước trước mỗi bữa ăn 30 phút giúp tăng 

hiệu quả giảm cân lên 44%. 
  

https://www.foodnetwork.com/recipes/packages/recipes-for-kids/ 

healthy-meals-for-kids/10-surprisingly-healthy-snacks-for-kids  

https://www.foodnetwork.com/recipes/packages/recipes-for-kids/%20healthy-meals-for-kids/10-surprisingly-healthy-snacks-for-kids
https://www.foodnetwork.com/recipes/packages/recipes-for-kids/%20healthy-meals-for-kids/10-surprisingly-healthy-snacks-for-kids
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 Chuẩn bị về mặt Tâm lý   

Sống trong một căn phòng nhỏ với một hoặc hai người lạ có lẽ không 

phải là điều bạn từng trải qua. Nhưng điều bí mật là: Việc đó cũng mới 

đối với những người khác.  

Sau đây là một số cách giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý cho 
việc học đại học:  

 Xác định mục tiêu của bản thân (học tập, giao tiếp xã hội, cá nhân). 

 Liệt kê những niềm tin và đạo đức cá nhân để nhằm đảm bảo rằng 

những lựa chọn bạn đưa ra ở trường đại học phù hợp với con người 
của bạn. 

 Biết những hoạt động nào sẽ giúp bạn nạp lại năng lượng. Sau đó lập 

kế hoạch tiếp tục tham gia vào những hoạt động đó ở trường bằng 
cách tìm hiểu về các nhóm và các hoạt động trong hoặc gần khuôn 
viên trường học. Xem thông tin về cuộc sống sinh viên trên các trang 
web của nhà trường và tìm hiểu về các nhóm giao lưu trong khu vực 
địa phương. 

 Xây dựng sự tự tin bằng cách lập danh sách tất cả các thành tích của 

của bản thân. Yêu cầu bạn bè và gia đình nói cho bạn biết điều gì đó 
mà họ nghĩ là đặc biệt về bạn.  

 Dành thời gian riêng tư với các thành viên trong gia đình.  

 Dành thời gian riêng tư với những người bạn tốt. 

 Quyết định cách thức bạn sẽ liên hệ với bạn bè và gia đình khi ở 

trường. 

 Thực hiện một chuyến đi tự phát để trải nghiệm cảm giác khi làm 

điều gì đó bất ngờ.  

 Lập kế hoạch về cách bạn sẽ tiếp tục rèn luyện về mặt tôn giáo/đức 

tin/tâm linh của mình khi xa nhà.  

 Hiểu rằng bản thân sẽ thay đổi do những trải nghiệm mới mang đến. 

Hãy nhớ rằng, đôi khi sự thay đổi có thể khiến bạn cảm thấy không 
thoải mái, nhưng điều đó không có nghĩa là sự thay đổi đó không tốt. 

Chuẩn bị về mặt Tài chính  

Nếu bạn đã có một công việc mùa hè hoặc tham gia biểu diễn bán thời 

gian khi còn học trung học, có thể bạn đã biết một chút về việc lập các 

kế hoạch liên quan tài chính. Tuy nhiên, khi di chuyển đến thành phố 

khác để theo học đại học mới có thể là lần đầu tiên trong đời bạn tự 

mình đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính hàng ngày.  

Chi tiêu trong phạm vi ngân sách không phải là không thể, nhưng sẽ dễ 

dàng hơn nếu bạn lập một số kế hoạch trước khi tự mình bắt đầu công 

việc đó. Dưới đây là một số cách chuẩn bị khi bạn vẫn có các sự hỗ trợ ở 

nhà:  

 Trước hết: tìm hiểu xem tiền học phí của bạn đến từ đâu, chẳng hạn, 

từ học bổng, trợ cấp, việc ở trường, việc làm khác, cha mẹ, tiết kiệm, 

v.v..).  

 Lập ngân sách để đảm bảo đủ trang trải cho các khoản chi phí cần 

thiết, chắng hạn như tiền mua sách vở, tiền trả hàng tháng cho xe, 

tiền bảo hiểm, v.v. và ước tính khoản tiền còn lại sau khi thanh toán 

các khoản nêu trên..  

 Xác định khoản chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu khác, như thực 

phẩm và chi phí đại học, bao gồm các sự kiện ở trường, tiền học phí, 

v.v..  

 Sử dụng một số ứng dụng ngân hàng hoặc ngân sách để theo dõi các 

khoản chi tiêu. 

 Cố gắng chi tiêu đúng mức trong ngân sách những tháng trước khi 

bắt đầu nhập học đại học — hãy luôn nhớ rằng, "có công mài sắt, có 

ngày nên kim"! 

 Không thêm tiền vào khoản ngân sách chi tiêu hàng tháng nếu bạn 

có một khoản tiền dư. Hãy gửi số tiền đó vào tài khoản tiết kiệm và 

coi như không có khoản tiền đó.  

 Xem lại bảng sao kê ngân hàng hàng tháng.  

 Nếu có thể, hãy xem liệu ngân sách của bản thân có cho phép bạn 
bắt đầu trả lại các khoản vay trong thời gian vẫn còn đang theo học 
hay không.  

Quỹ Tài trợ liên bang Pell thường chỉ trao cho sinh 

viên học ở cấp độ cao đẳng đại học. 

  

Số tiền hỗ trợ mà bạn có thể nhận được tùy thuộc vào nhu cầu 

tài chính của bạn, chi phí đi học tại trường bạn theo học, v.v 

Quỹ Tài trợ liên bang Pell thường chỉ được trao cho những sinh 

viên đại học có nhu cầu tài chính đặc biệt và chưa lấy được 

bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hoặc chuyên môn. (Tuy nhiên, trong 

một số trường hợp, sinh viên đăng ký vào chương trình Chứng 

chỉ Giáo viên sau khi học đại học vẫn có thể nhận được khoản 

Tài trợ từ Quỹ Liên bang Pell.) Bạn không đủ điều kiện để nhận 

khoản Tài trợ từ Quỹ liên bang Pell nếu bạn bị giam giữ trong 

một cơ sở hình sự liên bang hoặc tiểu bang hoặc phải chịu một 

cam kết dân sự không tự nguyện sau khi kết thúc khoản thời 

gian bị giam giữ vì tội cưỡng bức hoặc cố gắng cưỡng bức tình 

dục. 

  

Khoản tài trợ từ Quỹ tài trợ Liên bang Pell không giống như các 

khoản vay. Do đó không cần phải hoàn trả lại, ngoại trừ trong 

một số trường hợp nhất định.  
Cách nộp hồ sơ thế nào??                                       

Bạn nên bắt đầu bằng cách gửi đơn Đăng ký miễn phí cho Quỹ 

Hỗ trợ Sinh viên Liên bang  (FAFSA®). Bạn sẽ phải điền vào biểu 

mẫu FAFSA hàng năm trong thời gian bạn đang theo học để có 

thể đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp sinh viên liên bang. 
Khoản hỗ trợ có thể nhậb được là bao nhiêu? 

Khoản tiền trợ cấp có thể thay đổi hàng năm. Khoản trợ cấp tối 

đa mà Quỹ tài trợ liên bang trao cho năm trao giải 2021-2022 là $ 

6,495 (bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 

năm 2022). 

  

Tuy nhiên, khoản hỗ trợ bạn có thể nhận phụ thuộc vào 

yếu tố sau: 

• Khoản đóng góp kỳ vọng của gia đình bạn, 

• Chi phí học của trường (do trường ước tính dựa trên 

chương trình cụ thể bạn đăng ký), 

• Bạn là sinh viên toàn thời gian hay bán thời gian, và 

• Kế hoạch theo học trong một hoặc ít hơn một năm trao 

giải. 

Trong một số tình huống nhất định, sinh viên đủ điều kiện có 

thể được nhận tới 150 phần trăm khoản tài trợ theo lịch trình 

của mình cho một trao giải. 

Ví dụ: nếu bạn đủ điều kiện nhận Khoản tài trợ từ Pell trị giá 

2.000 đô la cho năm trao giải và đăng ký học toàn thời gian cho 

cả học kỳ mùa thu và  mùa xuân, bạn có thể sẽ nhận được 1.000 

đô la vào mùa thu và 1.000 đô la vào mùa xuân. Tuy nhiên, trong 

một số trường hợp nhất định, bạn có thể đủ điều kiện nhận 

thêm tối đa 1.000 đô la để tham dự một kỳ học bổ sung trong 

năm trao giải đó (kết quả là bạn được nhận tới 150% khoản tài 

trợ ban đầu của mình). Bạn có thể nghe tình huống này được 

gọi là “Pell quanh năm.”    

Để biết thêm thông tin, truy cập trang web:                                                                                  

https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/pell 

https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/pell
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5 lời khuyên để có hành vi tốt hơn  

Đôi khi, khi các nhiệm vụ và lịch trình trở nên quá tải, sẽ trở 

nên hữu ích nếu bạn lập danh sách các việc cần làm để giúp 

quản lý mọi thứ dễ ràng và tập trung hơn.                                                                                                                                                                   

Dành thời gian cá nhân với trẻ hàng ngày.                                                                                                     
Cho đến thời điểm này, điều tốt nhất quý phụ huynh có 

thể làm để cải thiện hành vi của con mình là dành thời 

gian cho con mỗi ngày, dành cho con sự quan tâm và kết 

nối tình cảm tích cực mà các con cần. 

Khi không có được sự chú ý tích cực đó, con trẻ sẽ có xu 

hướng tìm kiếm sự chú ý theo những cách thức tiêu cực, 

khi đó hậu quả cũng như các phương pháp kỷ luật khác sẽ 

không mang lại hiệu quả. Đặt mục tiêu dành 10-15 phút 

mỗi ngày cho mỗi trẻ. Khi đó quý phụ huynh sẽ nhận thấy 

sự cải thiện có thể đo lường được gần như ngay lập tức. 

Đánh giá nghiêm túc tầm quan trọng của giấc 

ngủ.                                                                                                                            
Hãy nghĩ đến những cảm giác của mình khi mệt mỏi, cáu 

kỉnh, khó chịu, đau đầu và đau bụng. Cảm giác này cũng 

diễn ra tương tự đối trẻ nhỏ và hầu hết trẻ mới biết đi (cho 

đến tuổi thiếu niên) khi trẻ được ngủ ít hơn nhiều so với 

nhu cầu đang phát triển của cơ thể. 

Thanh thiếu niên thậm chí cần ngủ nhiều hơn so với trẻ 
nhỏ. Tham khảo ý kiến bác sĩ gia đình về số giờ ngủ theo 
độ tuổi mà con quý phụ huynh cần. Nếu con bị thiếu ngủ, 
cứ sau một vài đêm, hãy thử cho con đi ngủ sớm thêm 10 
phút. Một trẻ em được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ là một trẻ 
ngoan và có thể hoạt động tốt hơn trong suốt cả ngày, kể 
cả trong giờ học. 

  
Tập trung vào thói quen.                                                                                                     
Trẻ lớn lên cùng với các thói quen, vì vậy hãy tạo lập các 

thói quen và lịch trình rõ ràng cho những thời điểm khó 

khăn nhất trong ngày, chẳng hạn như buổi sáng, sau giờ 

học, giờ ăn và giờ đi ngủ. 

Hãy để con quý phụ huynh cùng giúp quyết định quy 

trình sẽ diễn ra như thế nào, ví dụ mặc quần áo hay 

đánh răng trước? Làm thế nào để trẻ có thể cùng giúp 

chuẩn bị bữa tối? 

Đối với trẻ nhỏ hơn, hãy viết ra thứ tự các thói quen 

bằng và lịch trình cách sử dụng hình ảnh hoặc từ ngữ và 

để trẻ trang trí, rồi treo bảng thứ tự đó ở nơi trẻ sẽ nhìn 

thấy hàng ngày. Sau đó cố gắng làm theo lịch trình đó. 

Mọi người đều tham gia.                                                                                                      
Để có hành vi tốt hơn, trẻ cần phải hiểu rằng để có một 

gia đình êm ấm thì phải có sự đóng góp từ tất cả mọi 

người. 

Từ trẻ mới biết đi cho đến trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên, 

tất cả nên có “sự đóng góp gia đình” (không phải “việc 

nhà!”) mà trẻ làm hàng ngày - điều này sẽ giúp gia đình 

gắn kết và gần gũi nhau hơn, dạy trẻ các kỹ năng sống 

và làm việc để ngăn chặn "bệnh quyền lợi". 

Khuyến khích trẻ trở thành người biết giải 

quyết vấn đề.                                                                         
Đã đến phải bỏ đi "còi trọng tài". Khi cha mẹ tham gia 

vào cuộc tranh cãi giữa anh chị em của con cái mình và 

xác định ai là người có lỗi và đưa ra các hình phạt, điều 

đó thực sự chỉ khiến  cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. 

Con trẻ thường có xu hướng nhìn thấy kẻ thắng người 
thua và sự cần thiết phải đẩy mạnh sự tranh đấu với anh 
chị hoặc em mình. Vì vậy, hãy khuyến khích con tự tìm 
cách giải quyết vấn đề, điều này sẽ giúp trẻ giải quyết 
các xung đột tốt hơn khi lớn lên. Nếu bắt buộc phải 
tham gia, đừng nên đứng về một bên nào đó mà hãy đặt 
ra các câu hỏi nhằm giúp trẻ tìm ra các giải pháp mà tất 
cả các bên đều cảm thấy hài lòng.    


