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Bắt đầu đi học là cột mốc thích thú cho con quý vị và 
gia đình. Mọi người sẽ trải qua những thay đổi khi con 
quý vị hòa nhập vào môi trường học tập mới, kết bạn 
mới và dành thời gian với thầy cô mới.

Khi chuẩn bị cho con quý vị chuyển sang đi học, quý vị 
chuẩn bị cho con học tập và phát triển trong tương lai.

Con quý vị đã sẵn sàng để đi học chưa? 
Việc sẵn sàng để đi học không phụ thuộc vào việc con 
quý vị có biết đọc và viết hay không. Sẵn sàng để đi 
học có liên quan đến mọi mặt của trẻ em. Khi quyết 
định thời điểm thích hợp để con quý vị bắt đầu đi học, 
điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố khác nhau, 
bao gồm tuổi của con quý vị, mức độ trưởng thành về 
cảm xúc, kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng về mặt xã hội, sức 
khỏe về thể chất và khả năng thực hiện các nhiệm vụ 
tự lực đơn giản một cách độc lập.

Nếu con quý vị đang đi dịch vụ giữ trẻ và giáo dục 
mầm non, quý vị hãy nói chuyện với các nhà giáo dục 
về sự phát triển nhận thức, thể chất, xã hội và cảm xúc 
của con và hỏi ý kiến của họ về cách tốt nhất để giúp 
con chuyển sang đi học. Hỏi các nhà giáo dục về cách 
thức chuyển sang đi học họ có tại dịch vụ.

Quý vị cũng có thể nói chuyện với hiệu trưởng nhà 
trường con quý vị có lẽ sẽ theo học. Hầu hết các trường 
học trợ giúp con quý vị khi các em chuyển sang đi học, 
thông qua chương trình làm quen với nhà trường, bao 
gồm các chuyến tham quan trường và dành thời gian 
với thầy cô mẫu giáo và những trẻ em khác.

Quý vị có thể giúp chuẩn bị cho con 
mình đi học bằng cách nào?
• Nói chuyện tích cực và tự tin về việc bắt đầu và đi 

học
• Nói chuyện với con về sự thay đổi trong sinh hoạt 

thông lệ hàng ngày của con, con quý vị sẽ đi đến 
trường bằng cách nào, con quý vị phải dậy lúc mấy 

Chuyển sang đi học

giờ vào buổi sáng và con quý vị sẽ có gì trong hộp 
đựng thức ăn trưa

• Cùng con tham quan trường trước khi con quý vị 
bắt đầu để cháu làm quen với lớp học, thiết bị sân 
chơi, trụ nước uống, phòng vệ sinh, phòng bệnh, 
v.v.

• Gặp gỡ thầy cô có thể đang dạy con quý vị và nói 
tốt về họ với con

• Cho con biết về các hệ thống trợ giúp do trường 
cung cấp, ví dụ như nếu có hệ thống bạn hữu để 
trẻ em lớn tuổi hơn trợ giúp con quý vị trong năm 
học đầu tiên của cháu

• Cùng nhau đọc sách về việc bắt đầu đi học
• Tham gia vào cộng đồng trường học của con quý 

vị, ví dụ như tham gia vào các nhóm vườn trẻ, ngày 
làm quen với trường hoặc các buổi tụ họp xã hội 
khác như lễ hội trường học và buổi barbecue chào 
mừng

• Tham dự các sự kiện của trường như cuộc diễu 
hành tuần lễ sách, buổi tập họp hoặc buổi hòa 
nhạc của trường

• Phát triển mối quan hệ tốt với các phụ huynh khác, 
đặc biệt là phụ huynh của bạn bè con quý vị

• Thiết lập nề nếp đi học đều cho con
• Tập luyện các sinh hoạt thông lệ của gia đình ở 

nhà để trợ giúp việc học tập của con ở trường, 
chẳng hạn như đọc sách với con mỗi tối, giúp con 
làm bài tập làm ở nhà, v.v.
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Dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non 
của quý vị có thể trợ giúp với việc con 
quý vị chuyển sang đi học như thế nào?
Cả quý vị lẫn nhà giáo dục tại dịch vụ đều đóng vai 
trò quan trọng để trợ giúp con quý vị chuyển sang đi 
học thành công. Điều quan trọng là phải cân nhắc cẩn 
thận nhu cầu cá nhân của con quý vị để bảo đảm rằng 
việc chuyển sang đi học diễn ra một cách tốt đẹp và 
hiệu quả.

Có các trải nghiệm chuyển sang đi học khác nhau mà 
nhiều dịch vụ có thể và đang, thực hiện để trợ giúp trẻ 
em chuyển sang đi học. Một số ví dụ bao gồm:

• Nói chuyện với trẻ em về trường học và khuyến 
khích trẻ em đặt câu hỏi hoặc nêu mối bận tâm

• Sắp xếp các chuyến tham quan trường tiểu học 
địa phương để gặp gỡ thầy cô mẫu giáo và tham 
quan khung cảnh trường học

• Mời học sinh nhà trường đến dịch vụ để nói về 
trường học như thế nào

• Đọc những câu chuyện về bắt đầu đi học
• Bao gồm các vật dụng học đường, chẳng hạn 

như đồng phục, giỏ xách, hộp đựng thức ăn trưa 
và bảng viết phấn tại các khu vực vui chơi diễn 
kịch

• Trợ giúp trẻ em phát triển khả năng tự lập và 
kỹ năng về mặt xã hội thông qua các sinh hoạt 
thường ngày như giờ ăn khi trẻ em tập sử dụng 
hộp đựng thức ăn trưa và bình nước uống

• Cung cấp các vật phẩm dạy chữ như tài liệu đọc 
và giấy viết trong các sinh hoạt vui chơi hàng 
ngày

Làm sao quý vị có thể giúp con hòa 
nhập vào trường học?
Những gợi ý sau đây có thể giúp quý vị trợ giúp con 
hòa nhập và tự tin vào trường học:

• Nói lời tạm biệt một cách tự tin – nói lời tạm biệt 
nhanh chóng, tự tin có thể giúp các em cảm thấy 
yên tâm và được trấn an rằng quý vị tin tưởng rằng 
mọi việc sẽ bình thường cho con ở trường.

• Ghi nhãn đồ đạc của con quý vị - ghi nhãn cho mọi 
thứ, kể cả quần áo, có thể giúp trẻ em, nhân viên 
nhà trường và chính quý vị bớt lo lắng. Ở trường, 
trẻ em phải chịu trách nhiệm về đồ đạc của cháu 
và nhãn dán có thể giúp cháu làm điều này.

• Giao tiếp với con quý vị – dành thời gian nói với 
con về những gì có thể diễn ra ở trường vào ngày 
hôm đó, và vào buổi chiều, hãy hỏi con về ngày 
của con. Đây là cách tuyệt vời để giúp con quý vị 
tự tin dần và tìm hiểu cảm xúc của con trong khi 
con hòa nhập. Nếu có thắc mắc, quý vị hãy nói 
chuyện với thầy cô của con quý vị, họ sẽ cho quý 
vị biết thêm thông tin về ngày của cháu.

• Tránh làm cho trẻ em bị choáng ngợp – khi bắt 
đầu đi học, trẻ em rất dễ mệt mỏi. Có lẽ nên cân 
nhắc ít sinh hoạt ngoại khóa hơn như bơi lội, học 
nhạc hoặc khiêu vũ, cho đến khi con quen dần với 
sinh hoạt thông lệ mới.

Con quý vị có cần có người trông nom 
ngoài giờ học không?
Hãy cân nhắc trước cách quý vị sẽ xoay xở các sinh 
hoạt thông lệ của gia đình và việc làm trong suốt học 
kỳ. Nếu quý vị cần dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ học, tại 
trường học của con quý vị có dịch vụ nào không? Liệu 
quý vị có cần dịch vụ này trong học kỳ, vào những ngày 
học sinh không đi học và/hoặc trong kỳ bãi trường?

Nên thảo luận trước với con về những sắp xếp và sinh 
hoạt thông lệ mới này để chuẩn bị và trợ giúp con 
chuyển sang đi học và dịch vụ giữ trẻ mới. Trường con 
quý vị có thể cung cấp thêm thông tin về các dịch vụ 
trong khu vực quý vị cư ngụ có thể phù hợp với con quý 
vị và gia đình quý vị.


