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hoặc tiểu bang Illinois, qu  vị có thể có th c m c v  trường học. 
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Ở Illinois, tất cả trẻ em từ độ tuổi 7 đ n 17 đ u phải đi học. Năm học b t đầu vào cuối 
tháng Tám hoặc đầu tháng  hín và   t th c vào tháng Sáu. Kỳ nghỉ hè  éo dài  hoảng 
ba tháng, tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám. 
 
Tại Hoa Kỳ có các trường c ng lập và trường tư thục.  ác trường c ng lập đ u mi n 
phí, c n các trường tư thục tính học phí. Ti n hoạt động cho các trường c ng lập là từ 
thu  tài sản trong cộng đồng của qu  vị. N u qu  vị sở hữu căn nhà của qu  vị, một 
phần thu  tài sản của qu  vị sẽ gi p trả ti n cho các trường c ng lập. N u qu  vị thuê 
một căn hộ, chủ sở hữu t a nhà trả ti n thu  tài sản.  hủ t a nhà sử dụng một phần 
ti n thuê nhà để trả cho các  hoản thu  này.  hính phủ cũng gi p trả ti n cho các 
trường học c ng lập từ các nguồn ti n  hác. 
 

 
 
  Học  h  và Hội Đồng Nhà Trường 
 
  Tại Hoa Kỳ, các trường c ng lập được chia thành các học  hu. Một số học  hu chỉ gồm một 

thành phố hoặc thị trấn, nhưng các học  hu  hác gồm nhi u thành phố hoặc thị trấn hơn. 
 
  Mỗi học  hu có một hội đồng nhà trường. Các thành viên của hội đồng nhà trường sống trong 

học  hu của họ. Hội đồng nhà trường đưa ra những quy t định v  các trường trong học  hu. 
Ví dụ: hội đồng nhà trường quy t định học  hu này có cần phải  ây dựng trường học m i 
không. Hội đồng nhà trường cũng chọn ra người quản l  học  hu. Người quản l  học  hu này 
chính là giám đốc của học  hu. 

I.  H  THỐNGTRƯỜNG HỌC HOA  Ỳ 

   1.      C c  rường học được  ổ chức như  hế nào   i  hành  h  củ    i? 
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   ó nhi u loại trường học ở Hoa Kỳ. 
 
  Trường mầm non (cho học  inh   hoặc 4   ổi): Một số trẻ đ n trường mầm 

non. Tại trường mầm non, trẻ chơi v i các trẻ  hác và học cách l ng nghe 
giáo viên. Trong trường mầm non, trẻ phát triển các  ỹ năng gi p học tốt  hi 
chuyển sang học mẫu giáo. Trẻ thường chỉ đi học một vài giờ một ngày trong 
2, 3 hoặc 5 ngày mỗi tuần. Kh ng phải trường nào cũng có trường mầm non. 
Một số trường mầm non mi n phí và số  hác tính học phí. 

 
  Trường mẫ  gi o (cho học  inh 5   ổi): N u trẻ đ ng 5 tuổi vào hoặc trư c 

ngày 1 tháng 9, trẻ có thể đi học mẫu giáo. Trẻ  h ng b t buộc phải đi học 
mẫu giáo nhưng đa số trẻ em đ u đi học trường này. Trẻ đi học mẫu giáo từ 
th  Hai đ n th  Sáu. Hầu h t các l p mẫu giáo chỉ dạy nửa ngày và một số 
l p dạy cả ngày. 

 
  Lớ  1 - 8 (Tiể  Học/Trung Học Cơ Sở): Các năm học ở Hoa Kỳ được gọi là 

"l p". Hàng này, trẻ em học từ 5 ti ng rư i đ n 7 ti ng, từ th  Hai đ n th  
Sáu.  ác em bé hơn thường được   p vào một l p học và có một giáo viên 
phụ trách cho cả năm học. Học sinh l n tuổi hơn thường có 6 đ n 8 l p  hác 
nhau trong ngày. Trẻ có thể chuyển sang các ph ng  hác nhau và có thể 
được nhi u giáo viên khác nhau dạy cho từng m n học. Trường học dành cho 
trẻ từ l p 5 hoặc l p 6 đ n l p 8 được gọi là Trung Học Cơ Sở. 
 
Lớ  9 - 12 (Trung Học Phổ Th ng): Trẻ thường vào trung học phổ th ng ở 
tuổi 14 và tốt nghiệp ở tuổi 18. Trong một ngày, học sinh trung học phổ th ng 
thay đổi các l p và được nhi u giáo viên khác nhau dạy. Trường trung học 
phổ th ng trang bị cho học sinh  i n th c để làm việc hoặc nghiên c u tại 
trường cao đẳng cộng đồng hoặc đại học. 
 

  Các Chương Trình Trước và S   Giờ Học: Một số trường có các chương 
trình chăm sóc trẻ em trư c giờ học. Tại các trường này, cha mẹ có thể mang 
con đ n trường trư c  hi b t đầu vào học. Một số trường cũng có các chương 
trình cho trẻ em sau giờ học. Tại các trường này, trẻ có thể ghi danh vào 
chương trình sau giờ học v  âm nhạc, thể thao, gi p làm bài tập v  nhà hoặc 
các hoạt động  hác. Một số trường thu phí cho các chương trình này. 

 
Trư c  hi con em qu  vị có thể đ n trường s m hoặc ở lại muộn sau giờ học, 
qu  vị phải ghi danh con em mình vào các chương trình đặc biệt và có sự 
đồng   của qu  vị bằng văn bản cho việc trẻ có thể đ n s m hoặc ở lại trường 
muộn. 
 
Học Hè: Nhi u trường tiểu học và trung học mở các l p học hè. Một số l p 
học hè dành cho những học sinh cần đ n sự gi p đ  thêm v  học tập. Một số 
l p dành cho các hoạt động hoặc các chủ đ  đặc biệt, chẳng hạn như các l p 
học máy tính. Có thể tính phí cho các l p học hè này. 

   2.     T i Ho   ỳ, có c c lo i  rường học nào? 
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  Sau Khi Học Tr ng Học Phổ Th ng: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ 
thông có thể chọn đi làm hoặc gia nhập quân đội. Các em cũng có thể muốn 
ti p tục học tại các trường dạy ngh , các trường cao đẳng cộng đồng hoặc 
trường đại học 4 năm. 

 
   ó nhi u trường đại học 4 năm dân lập và c ng lập tại Hoa Kỳ.  ác trường 

đại học dân lập và công lập có thể rất tốn  ém. Sinh viên có thể nộp đơn  in 
học bổng và xin vay ti n để gi p chi trả cho việc học hành của mình. Một số 
thanh niên gia nhập quân đội để được học hành mi n phí. 

 
   ác trường cao đẳng cộng đồng là các trường c ng lập 2 năm được tài trợ 

nhờ nguồn thu  tài sản và chính phủ.  ác trường này ít tốn  ém hơn so v i 
các trường đại học dân lập hoặc c ng lập. Sau khi theo học trường cao đẳng 
cộng đồng trong 2 năm, sinh viên có thể nhận được Bằng  ao Đẳng Nhân 
Văn (AA) hoặc liên thông lên đại học 4 năm để ti p tục việc học. 

 
 

 
 
  Trẻ phải học từ l p 1 đ n l p 12 để tốt nghiệp trung học phổ th ng. Việc tốt 

nghiệp trung học rất quan trọng. Hầu h t các trường đại học và người sử 
dụng lao động đ i hỏi phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ th ng. Tuy nhiên, 
một số học sinh rời  hỏi trường trung học phổ th ng trư c  hi tốt nghiệp. Các 
em bỏ học.  ó những chương trình  hác nhau cho những học sinh này: 

 
  C c Lớ  Học B ổi T i: Một số trường trung học phổ th ng có các l p học 

buổi tối cho học sinh bỏ học. 
 
  Trường Tr ng Học Đặc Biệ  (Al  rn  iv  High School): Một số học  hu có 

các trường trung học đặc biệt. Đây thường là những trường nhỏ nằm trong 
một t a nhà  hác v i trường trung học chính quy. 

 
  C c Lớ  GED: Có các l p học ban ngày và buổi tối để gi p người l n vượt 

qua được bài  iểm tra Phát Triển Giáo Dục Tổng  uát (GED). Người l n có 
thể sử dụng GED như bằng tốt nghiệp trung học phổ th ng. Hầu h t các 
trường đại học và người sử dụng lao động chấp nhận GED.  hi nhánh địa 
phương của các thư viện c ng cộng thường có th ng tin v  các l p GED. 

 
 

3.     Có c c  rường học  ành cho học  inh chư  học  ong  r ng học kh ng? 
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 Giấy  ờ mà     vị cần để có  hể ghi   nh: 
 
  -  Bằng ch ng v  ngày sinh n u có (giấy  hai sinh của trẻ) 
  -  Số An Sinh Xã Hội, chỉ khi có (tùy chọn) 
  -  Giấy Tờ S c Khỏe: Trường có các mẫu y t  và nha  hoa mà qu  vị cần 

phải đi n vào và mang nộp lại cho nhà trường. 
  -  Bằng ch ng v  địa chỉ: (ví dụ: hóa đơn dịch vụ tiện ích, hợp đồng thuê căn 

hộ, tài  hoản th  chấp hoặc bằng ch ng v  quy n sở hữu nhà, séc hoặc 
cuống séc, thư đã đ  địa chỉ, quy n sở hữu  e hoặc giấy đăng    xe, bằng 
lái xe hợp lệ của tiểu bang Illinois hoặc bản  hai có tuyên thệ đã công 
ch ng v  nơi cư tr ) 

- Bảng điểm từ (các) trường học trư c đây, n u có. Ví dụ: cha mẹ có thể có 
học bạ từ các trường  hác của Hoa Kỳ hoặc từ các trường ở các quốc gia 
bản    của họ. 

  
Yêu cầu nhà trường cho danh sách các giấy tờ cần mang theo để ghi danh. 

 
Nhà trường sẽ yêu cầu qu  vị hoàn thành các mẫu đi n th ng tin v  con em và 
gia đình của qu  vị. Tất cả các học sinh m i đ u phải hoàn thành Khảo Sát Ngôn 
Ngữ Mẹ Đẻ. Khảo Sát Ng n Ngữ Mẹ Đẻ sẽ hỏi xem có ai đó trong nhà qu  vị nói 
ng n ngữ  hác hoặc con qu  vị có nói ng n ngữ  hác không. Các trường sẽ tổ 
ch c một bài  iểm tra ti ng Anh dành cho trẻ đ n từ những gia đình sử dụng 
ng n ngữ  hác ngoài ti ng Anh. Học sinh  h ng th ng thạo ti ng Anh được   p 

 

 II.  GHI DANH VÀO TRƯỜNG 

  1.   Tôi có  hể ghi   nh con  m mình vào  rường như  hế nào? Cần những giấy  ờ gì? 

 

   Y Đ NG K  
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vào các l p như giáo dục song ngữ hoặc ti ng Anh như là ng n ngữ th  hai 
(ESL). 

 
  
 Khi trẻ nhập học lần đầu tiên, các em phải ti n hành  hám s c  hỏe. Bác sĩ sẽ 

đi n vào mẫu y t . Mẫu y t  gồm hồ sơ chủng ngừa. Trẻ cũng phải ti n hành 
 hám khi vào mẫu giáo hoặc l p 1, l p 6 và và l p 9. N u trẻ chưa đi n các mẫu 
y t  cần thi t, các em sẽ  h ng được phép theo học  hi trường  hai giảng.  

 
 Chủng Ng  : Tất cả học sinh phải được chủng ngừa (v c  in) cho các bệnh sau 

đây: 
 
  -  Bạch hầu-ho gà-uốn ván (DPT) 
  -  Bại liệt 
  -  Sởi 
  -  Rubella (bệnh sởi Đ c) 
  -  Quai bị 
  -  Viêm gan B (cho trẻ vào mẫu giáo hoặc l p 5 trở lên) 
  -   m tu p B (cho trẻ vào mẫu giáo) 

- Thủy đậu (Đậu mùa) (đối v i trẻ từ mẫu giáo đ n l p 10) 
- Bằng ch ng chủng ngừa Tdap (mũi tăng cường DPT) (cho trẻ l p 6 và 
l p 9) 

 
 N u trẻ đã được chủng ngừa cho một số bệnh trong số này ở quốc gia hoặc tiểu 

bang  hác, phụ huynh phải trình hồ sơ y t  cho bác sĩ tại lần  hám s c  hỏe của 
trẻ. N u  h ng có hồ sơ y t  v  chủng ngừa, trẻ em phải được chủng ngừa lại.  

 
 Trẻ cần được  hám nha  hoa trư c  hi b t đầu học mẫu giáo, l p 2 và l p 6. 

Nha sĩ phải đi n vào mẫu  hám nha  hoa dành cho trường học. 

 
Trẻ học mẫu giáo hoặc ghi danh vào các trường ở Illinois lần đầu tiên cần phải 
 hám m t. Trẻ học mầm non  h ng cần  hám m t. Bác sĩ y t  cung cấp dịch vụ 
chăm sóc m t hoặc chuyên viên đo m t có giấy phép hành ngh  phải thực hiện 
lần  hám này. 
 

  2. Con   i cần có những mẫ  y  ế và lần kh m nào  rước khi vào học? 

  3.   Làm gì nế  con   i đã chủng ng   cho c c  ình  r ng này ở nước   n 
 ứ củ  chúng   i hoặc ở  iể    ng kh c? 

  4.   Con   i có cần đi kh m nh   ĩ  rước khi ghi   nh vào  rường học 
không?  

  5.   Con   i cần  iến hành lần kh m nào kh c nữ ? 



 

6 

 Ở hầu h t các trường tiểu học, trẻ được  hám sàng lọc thị giác (m t), thính giác 
(tai) và các vấn đ  v  lưng. Trẻ đeo  ính  h ng được  hám sàng lọc thị lực. N u 
lần  hám sàng lọc này cho thấy trẻ có vấn đ  v  thị lực, thính giác hoặc lưng, nhà 
trường sẽ gửi thư cho cha mẹ của trẻ. N u qu  vị nhận được thư từ nhà trường, 
qu  vị nên đưa con đ n bác sĩ hoặc ph ng  hám để được  hám toàn diện. 

 

  
 Trẻ có thể  hám s c  hỏe và chủng ngừa tại văn phòng bác sĩ hoặc ph ng  hám. 

Tất cả các trường đ u có th ng tin v  các lần khám và chủng ngừa chi phí thấp 
hoặc mi n phí. 

 

   6.   Chúng   i có  hể đi kh m  ức khỏ  ở đâ ? 
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 Hầu h t các trường b t đầu vào cuối tháng Tám hoặc đầu tháng  hín và   t th c 

vào tuần đầu tiên hoặc tuần th  hai của tháng Sáu. Một số trường học quanh 
năm. Ngày học thường kéo dài  hoảng 5 ti ng rư i đ n 7 ti ng. Học sinh thường 
ăn trưa ở trường. Một số trẻ mang bữa trưa đ n trường. Tại một số trường học, 
trẻ có thể mua bữa trưa ở trường. 

 

 
 Hầu h t các trường có  ỳ nghỉ đ ng  éo dài hai tuần từ cuối tháng Mười Hai đ n 

tuần đầu tiên của tháng Một. Cũng có  ỳ nghỉ xuân kéo dài một tuần. Một số ngày 
quốc l  mà các trường có thể nghỉ học, đó là: 

 
  - Labor Day: Ngày th  Hai đầu tiên của tháng Chín 
  - Thanksgiving: Ngày th  Năm vào tuần th  4 của tháng Mười Một 
  - New Year’s Day: Ngày 1 tháng Một  
  - Martin Luther King Day: Ngày Th  Hai vào tuần th  3 của tháng Một 
  - Presidents’ Day: Ngày th  Hai vào tuần th  3 của tháng Hai 
  - Memorial Day: Ngày th  Hai vào tuần th  4 của tháng Năm 

III. LỊCH  HỌC  À NGÀY HỌC    

  1.   Mỗi ngày con   i học ở  rường   o lâu? 

  2.   Có c c ngày nghỉ lễ hoặc ngày đặc  iệ  nào mà  rẻ kh ng  h i đến 
 rường? 
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  ác trường học cũng đóng cửa vào những ngày  hác. Các trường sẽ quy định 

một số ngày nghỉ l  riêng của họ.  ó những cuộc họp đặc biệt dành cho giáo viên 
vào các Ngày của Trường (Institute Day). Đ i  hi, vào những Ngày của Trường, 
học sinh được nghỉ học hoặc đ i  hi được v  s m. Khi trẻ được v  s m, đây 
được gọi là tan học s m.  ịch học sẽ liệt  ê những ngày trẻ được nghỉ ở nhà như 
Ngày của Trường, ngày nghỉ l , kỳ nghỉ hoặc tan học s m. N u con qu  vị cần 
phải ở nhà trong ngày l  t n giáo  hi trường học  h ng đóng cửa, hãy gọi đ n 
trường để báo cáo sự v ng mặt của trẻ. 

 
 Trường Đóng C  : Đ i  hi các trường đóng cửa  hi thời ti t quá  ấu. Ví dụ: n u 

ngoài trời tuy t rơi quá dày hoặc có lốc  oáy, nhà trường có thể đóng cửa.  u  vị 
có thể nghe đài hoặc  em tin t c truy n hình vào buổi sáng để  em trường của 
con em mình có đóng cửa hay không. 

 

  G I   H    CH   

 

Hãy  in lịch học khi ghi   nh cho con     vị. 
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 Trẻ sống gần trường thường đi bộ đ n trường. Trẻ sống  a trường thường đi  e 

buýt nhà trường hoặc sử dụng phương tiện giao th ng c ng cộng. Xe buýt nhà 
trường mi n phí hoặc có chi phí thấp. N u con qu  vị đi xe buýt nhà trường, qu  
vị cần phải bi t: 

 
  - số  e bu t nhà trường 
  - địa điểm con qu  vị lên xe bu t 
  - thời gian con qu  vị lên xe bu t 
  - địa điểm con qu  vị  uống  e bu t 
  - thời gian con qu  vị  uống  e bu t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I .  ĐẾN TRƯỜNG 

  1.   Hàng ngày con   i đi đến  rường và v  nhà như  hế nào? 
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 N u trẻ bị ốm thì trẻ cần được ở nhà. Đ i  hi cha mẹ cho trẻ bị ốm đ n trường vì 

họ phải đi làm và  h ng thể ở nhà v i trẻ. Nhưng trẻ bị ốm thường  hi n các trẻ 
 hác bị lây bệnh. Hầu h t các trường  h ng muốn cha mẹ cho trẻ đ n trường 
n u: 

 
  - trẻ sốt từ 100° F trở lên 
  - trẻ bị n n vào đêm trư c hoặc vào buổi sáng trư c  hi đi học 
  - trẻ ho dữ dội  
  -  trẻ phát ban hoặc lở loét 
  -  trẻ có chấy rận ( ác bậc cha mẹ phải gội đầu cho trẻ bằng loại dầu gội 

đặc biệt và loại bỏ tr ng chấy rận  hỏi tóc. Sau đó, trẻ có thể đi học trở 
lại.) 

  - trẻ bị đậu mùa (Trẻ phải ở nhà trong 7 ngày sau  hi đậu mùa b t đầu 
mọc). 

  - trẻ bị viêm họng do liên cầu  huẩn gây ra (Trẻ có thể đi học lại sau  hi 
uống thuốc  háng sinh trong v ng 24 - 48 giờ.) 

  - trẻ bị sốt ban đỏ (Trẻ có thể đi học trở lại sau  hi dùng thuốc  háng sinh 
trong vòng 24 - 48 giờ.) 

  - trẻ bị viêm   t mạc (đau m t đỏ) 
 
  ác trường học thường gửi thư cho phụ huynh n u học sinh trong l p học của 

con em mình bị bệnh lây nhi m như đậu mùa, viêm họng do liên cầu  huẩn gây 
ra, sốt ban đỏ hoặc có chấy rận.  á thư này sẽ cho qu  vị bi t cần để   những 
đi u gì, qua đó, qu  vị có thể bi t con mình có bị nhi m bệnh  h ng. 

 
 

  .  CÁC THỦ TỤC TRONG TRƯỜNG HỌC 

  1.   T i cần làm gì nế  con   i  ị  m? 
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 Phụ huynh  h ng nên gửi thuốc đ n trường cùng v i trẻ trừ  hi đi u đó thực sự 

cần thi t. Trẻ  h ng được phép tự uống thuốc ở trường học. N u trẻ cần phải 
uống thuốc ở trường, cha mẹ nên vi t ghi ch  gửi cho y tá nhà trường. Trẻ cần 
mang thuốc đ n văn ph ng y tá. Một số trường có thể cần có giấy của bác sĩ. 

 
  ha mẹ nên gửi thuốc đ n trường trong chai thuốc gốc, không nên bỏ vào túi 

hoặc phong bì.  hai phải có nhãn ghi: 
 
  - tên trẻ 
  - tên bác sĩ  
  - tên thuốc 
  - li u thuốc và thời gian uống thuốc 
 
 Trẻ phải đ n văn phòng y tá để uống thuốc. 
 

 
 N u qu  vị có th c m c v  s c  hỏe của con mình ở trường học, hãy gọi cho y tá 

nhà trường hoặc nhân viên phụ trách y t . N u qu  vị dự định th ng báo xin phép 
v ng mặt, hãy gọi cho thư    nhà trường. 

 

 
 N u con qu  vị bị ốm hoặc bị tai nạn ở trường, nhà trường sẽ gọi cho qu  vị hoặc 

người có tên trên Thẻ Khẩn  ấp. 
 
 Thông Tin trên Thẻ  hẩn Cấ : Nhà trường sẽ đưa cho qu  vị mẫu này  hi qu  

vị ghi danh cho con em mình vào trường. Trên Thẻ Khẩn  ấp, hãy ghi tên và số 
điện thoại của người cần gọi n u con qu  vị bị ốm hoặc gặp tai nạn ở trường. 
Đi u rất quan trọng là qu  vị cần đi n vào thẻ  hẩn cấp cho mỗi trẻ và nộp lại cho 
nhà trường. 

 

   2.   Làm gì nế  con   i cần   ng  h  c ở  rường? 

  3.   Nế  có  hắc mắc v   ức khỏ  củ  con   i,   i cần gọi cho  i? 

  4.   Làm  hế nào  rường học có  hể liên hệ với   i nế  con   i  ị  m ở 
 rường hoặc gặ    i n n? 
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 Thông tin quan trọng cần ghi: 
 
  - số điện thoại liên hệ hàng ngày của qu  vị  
  - tên và số điện thoại của người thân hoặc bạn thân  
  - tên và số điện thoại của bác sĩ hoặc ph ng  hám của con qu  vị 
  - bất  ỳ nhu cầu s c  hỏe đặc biệt nào của con qu  vị  

 
N u bất c  l c nào những th ng tin này thay đổi, hãy liên hệ v i nhà trường và 
đi n vào Thẻ Khẩn  ấp m i. 

 
 Ch yển Đi: N u qu  vị chuyển đ n căn hộ hay ng i nhà  hác, qu  vị cần liên hệ 

v i trường và cung cấp cho họ địa chỉ và số điện thoại m i.  u  vị cũng cần đi n 
vào Thẻ Khẩn  ấp m i. 

 
 Đi Học M ộn: Trẻ  h ng nên đi học muộn. Trẻ cần đi học đ ng giờ. N u trẻ đi 

học muộn, giáo viên sẽ đánh dấu các em là đi muộn hoặc chậm tr .  u  vị nên 
gọi đ n trường vào buổi sáng n u con qu  vị sẽ đi học muộn. Hoặc qu  vị có thể 
đưa cho trẻ mang theo một tờ giấy ghi ch  đ n trường. 

 
 Nghỉ Học: Khi con qu  vị  h ng thể đ n trường, hãy gọi cho trường hàng ngày 

vào buổi sáng s m trư c  hi trường b t đầu học. Một số trường có hộp thư thoại. 
 ha mẹ có thể để lại tin nh n vào hộp thư thoại của trường. 

 
 Khi qu  vị gọi đ n trường, qu  vị cần nói các thông tin sau: 
 
  - tên của con qu  vị 
  - l p và tên giáo viên của con qu  vị 
  - lý do con qu  vị nghỉ học 
  - tên và số điện thoại của qu  vị 
 
 Đ i  hi trong ngày cha mẹ dẫn con ra  hỏi trường trư c  hi tan học. Họ có thể 

phải đưa con đ n bác sĩ hoặc nha sĩ trong ngày. N u qu  vị muốn đưa con ra 
 hỏi trường, qu  vị phải vi t giấy  in phép gửi cho giáo viên.  on qu  vị nên đưa 
giấy  in phép này cho giáo viên vào buổi sáng. Giấy  in phép cần nêu những đi u 
sau đây: 

 
- l  do tại sao qu  vị đưa con mình ra  hỏi trường    
- thời gian qu  vị sẽ dẫn con ra  hỏi trường 
- tên người sẽ đón con qu  vị n u người đó  h ng phải là cha mẹ hoặc 

người giám hộ 
 

  5.   Nế  con   i  h i đi học m ộn hoặc vắng mặ ,   i cần làm gì? 
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 Khi qu  vị đ n trường để đón con, hãy đ n văn ph ng và  in đón con qu  vị. Nhà 
trường sẽ yêu cầu qu  vị    vào một tờ giấy để trẻ có thể ra v .  

 
 Các  ỳ Nghỉ Củ  Gi  Đình:  ha mẹ  h ng nên đưa con đi nghỉ trong thời gian 

đi học.  ha mẹ nên đi nghỉ gia đình vào thời gian nghỉ của trường. N u qu  vị cần 
phải đi nghỉ trong thời gian học, qu  vị cần trao đổi v i giáo viên của con qu  vị 
trư c  hi đi. 

 
 Học Bù: Những trẻ nghỉ học phải làm bài tập ở trường và bài tập v  nhà mà các 

em bỏ l . N u trẻ nghỉ học hơn 2 ngày, hầu h t các trường muốn các bậc cha mẹ 
gọi đ n trường để bi t bài học bù.  u  vị hoặc bạn của con qu  vị có thể đi đ n 
l p học để lấy bài học bù. 

 

  
 Đến Thăm Trường:  ác bậc phụ huynh được chào đón đ n thăm trường học 

của con em mình. Khi qu  vị đ n thăm trường, trư c tiên qu  vị phải đ n văn 
phòng để nhận giấy ra vào cho  hách thăm.  u  vị có thể đ n l p học của con 
em mình nhưng qu  vị  h ng thể trao đổi v i giáo viên trong giờ học.  

 
  

  
 N u cha mẹ muốn trao đổi v i giáo viên, họ phải đặt lịch hẹn trư c. 
 
  ó thu phí đối v i một số hoạt động hoặc tài liệu của trường: 
 
 Lệ phí sách:  u  vị phải đóng phí cho sách giáo khoa. N u lệ phí sách quá đ t 

đối v i một gia đình, phụ huynh có thể trao đổi v i nhà trường để giảm hoặc mi n 
phí. Con em qu  vị phải giữ gìn sách cẩn thận. Vào cuối năm học, con em qu  vị 
sẽ phải trả lại một số hoặc tất cả sách cho nhà trường. 

  
 C c ho   động ngo i khó : Đ i  hi qu  vị phải đóng phí cho các hoạt động 

ngoại  hóa như thể thao, học nhạc hoặc các câu lạc bộ học tập hoặc  ã hội. 
Phần đa các hoạt động này di n ra trư c và sau giờ học. 

 
 C c Ch yến Dã Ngo i: Thỉnh thoảng học sinh tham gia các chuy n dã ngoại đ n 

bảo tàng, vườn th  và những nơi  hác. Phụ huynh phải    vào mẫu giấy cho 
phép trư c  hi trẻ có thể tham gia chuy n dã ngoại. Thỉnh thoảng, cần phải đóng 
một  hoản phí nhỏ để gi p chi trả cho chuy n dã ngoại. Đ i  hi phụ huynh có cơ 
hội tình nguyện tham gia các chuy n dã ngoại để gi p giáo viên quản l  các em 
trong chuy n đi. 

 

  6.   T i có  hể đến  hăm  rường củ  con tôi không? 

  7.   T i có  h i  r   i n cho  ấ  kỳ  hứ gì  rong  rường kh ng? 
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 Bữ   rư : N u trẻ  h ng mang bữa trưa đ n trường, các em thường có thể mua 
bữa trưa tại trường. Hầu h t các trường đ u có chương trình bữa trưa mi n phí 
hoặc chi phí thấp dành cho các bậc cha mẹ  h ng có  hả năng chi trả. Phụ huynh 
phải đi n vào mẫu v  thu nhập gia đình để con em họ nhận được các bữa trưa 
mi n phí hoặc chi phí thấp. 

 

 
  u  vị có thể gọi cho thư    nhà trường hoặc giáo viên của con qu  vị n u có 

th c m c v  các thủ tục của trường.

  8.   Nế  có  hắc mắc v  c c  hủ  ục trong  rường học,   i có  hể hỏi  i? 
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 Nhân viên nhà trường là những người làm việc trong trường học.  ó ba loại nhân 

viên nhà trường: quản trị viên, giáo viên và nhân viên hỗ trợ. 
  
 Quản trị viên  h ng dạy học sinh. Họ phụ trách các trường.  ó các loại quản trị 

viên khác nhau: 
 
  - Q ản lý họ   h :  uản l  học  hu là quản trị viên của học  hu. 
  -  iệ   r ởn :  Mỗi trường trong học  hu có một hiệu trưởng, người này 

chính là quản trị viên của trường.  
  -  iệ   hó:  Đ i  hi các trường có các hiệu phó để hỗ trợ hiệu trưởng. 
 
 Giáo viên dạy học sinh trong trường.  ó nhi u loại giáo viên khác nhau: 
 
  - Giáo Viên Chủ Nhiệ /Giáo Viên Bộ Môn: Ở các trường trung học cơ sở và 

trung học phổ th ng, học sinh gặp giáo viên chủ nhiệm/Giáo Viên Bộ Môn 
trong 10 hoặc 15 ph t đầu tiên của mỗi ngày học. Khi gặp giáo viên chủ 
nhiệm, học sinh được nghe các th ng báo và nhận th ng tin v  ngày học 
h m đó. 

 VI.  NH NG NGƯỜI LÀM  I C TRONG TRƯỜNG HỌC 

  1.   Ai làm việc  rong văn  h ng học kh  và  rường học? 
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  - Giáo Viên  ứn  L p: Từ l p mẫu giáo đ n l p 5 hoặc 6, học sinh thường 
học v i giáo viên đ ng l p trong cả ngày học. Giáo viên đ ng l p thường 
dạy nhi u m n như m n đọc, toán và  hoa học. 

 
  - Giáo Viên Son  n ữ: Giáo viên song ngữ dạy các m n học bằng ti ng mẹ 

đẻ của học sinh và bằng ti ng Anh. 
 
  - Giáo  iên  ạ   iến   nh nh  là N ôn N ữ  hứ  ai (ESL): Giáo viên ESL 

dạy ti ng Anh cho học sinh  h ng nói được nhi u ti ng Anh. 
 
  - Giáo Viên Giáo         Biệt: Giáo viên giáo dục đặc biệt dạy cho học sinh 

 huy t tật có nhu cầu đặc biệt. 
 
  - Giáo Viên Năn   hiế : Giáo viên năng  hi u dạy các l p có  i n th c khó 

hơn. 
 
  - Giáo Viên Â  Nhạ : Giáo viên âm nhạc dạy nhịp điệu, ca hát và cách chơi 

nhạc cụ. 
 
  - Giáo Viên M   h ật: Giáo viên mỹ thuật dạy vẽ bằng sơn, vẽ, nặn mô hình 

đất sét và các nghệ thuật  hác 
 
  - Giáo Viên  ạ   hể     (PE)/ hể  hao: Giáo viên PE hoặc thể thao dạy 

giáo dục thể chất như các môn thể thao và các bài tập thể dục. 
 
  -  hủ  h : Thủ thư dạy v  thư viện và gi p học sinh mượn sách từ thư viện. 
 
  - Giáo Viên N ôn N ữ: Giáo viên ng n ngữ gi p các học sinh có vấn đ  v i 

cách phát âm và nói. 
 
 Nhân Viên  ỗ Trợ gi p các quản trị viên và giáo viên làm c ng việc của họ. Một 

số nhân viên hỗ trợ là: 
 
  -  h   ý Nhà  r  n : Thư    trả lời điện thoại, đánh máy thư từ và các 

thông báo, chào đón  hách thăm trường học và gi p việc cho hiệu trưởng. 
 
  - Y Tá/Nhân Viên Y Tế Nhà  r  n : Y tá hoặc nhân viên y t  nhà trường 

chăm sóc trẻ bị ốm ở trường học. 
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  - Nhân Viên     ội/   Vấn Viên: Nhân viên  ã hội hoặc tư vấn viên sẽ gi p 
các học sinh giải quy t vấn đ  các em gặp phải ở trường hoặc ở nhà. 
Nhân viên  ã hội có thể làm việc v i trẻ, cha mẹ hoặc cả gia đình. Ví dụ: 
nhân viên  ã hội có thể gi p đ  gia đình có con em tham gia băng đảng. 
Trong trường trung học, tư vấn viên sẽ gi p học sinh chọn l p và cung cấp 
cho các em th ng tin v  các trường cao đẳng/đại học và việc làm. 

 

 
 Ở trường tiểu học, đầu tiên, hãy trao đổi v i giáo viên đ ng l p của con qu  vị. 

Người này sẽ gi p qu  vị hoặc cho qu  vị bi t người có thể gi p qu  vị. 
 
 
 Ở trường trung học sơ sở hoặc trung học phổ th ng, đầu tiên, qu  vị có thể gọi 

cho giáo viên chủ nhiệm. 
 
 
 Vào đầu năm học, hãy đi n các th ng tin v  con qu  vị vào bảng sau đây: 
 

 
Tên Trẻ 

 
Tên Trường 

S  Điện 
Tho i củ  
Trường 

 
Lớ  

Tên Giáo Viên 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    
 

 
 

  2.  T i có  hể  r o đổi với  i ở  rường v  con   i? 
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 Những học sinh gặp  hó  hăn trong việc nói hay đọc ti ng Anh có thể theo học 

các l p ti ng Anh như là ng n ngữ th  hai (ES ) hoặc song ngữ ở trường.  ác 
l p ES  dạy học sinh nói, đọc và vi t bằng ti ng Anh.  ác l p song ngữ được 
giảng dạy bằng ti ng mẹ đẻ của học sinh và ti ng Anh.   p song ngữ dạy các 
m n như toán,  hoa học và các m n  hoa học  ã hội cũng như ti ng Anh 

  
 Khi học sinh lần đầu tiên được ghi danh vào trường, phụ huynh sẽ đi n vào Khảo 

Sát Ngôn Ngữ Mẹ Đẻ để cho bi t gia đình họ có nói ng n ngữ  hác ngoài ti ng 
Anh hay không. Học sinh đ n từ các gia đình nói ng n ngữ  hác sẽ được tham 
gia bài  iểm tra sàng lọc Anh ngữ. Bài  iểm tra này sẽ gi p nhà trường   p l p 
chính xác cho các em. Những học sinh có  hó  hăn v i ti ng Anh sẽ được ghi 
danh vào chương trình song ngữ hay ES  và làm bài  iểm tra ti ng Anh mỗi năm 
được gọi là ACCESS for ELLs®. Học sinh thường học các l p ES  hoặc song 
ngữ cho đ n  hi đạt được trình độ ti ng Anh th ng thạo cấp tiểu bang ở bài  iểm 
tra hàng năm. Phụ huynh có thể yêu cầu nhà trường đưa con em mình ra  hỏi 
l p ES  hoặc l p song ngữ n u họ nghĩ rằng đó là cách tốt nhất nhưng các em 
sẽ ti p tục tham dự bài  iểm tra ACCESS for ELLs® hàng năm cho đ n  hi đạt 
được trình độ th ng thạo ti ng Anh cấp tiểu bang. 

 

  
 hương trình giảng dạy của nhà trường là các m n học mà trẻ học tại trường. 
Trong trường tiểu học, trẻ học nhi u m n học  hác nhau: 

 

 VII.  CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG D Y 

  1.   Nế  con   i kh ng nói  h o  iếng Anh,  rường có  hể làm gì để giú  đỡ? 

  2.    Con   i học những m n gì ở  rường  iể  học? 
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  - đọc, ngữ văn ti ng Anh và toán (hàng ngày) 
  - y t ,  hoa học,  hoa học  ã hội (2 đ n 5 lần một tuần) 
  - nghệ thuật, thể dục, thư viện, nhạc (1 hoặc 2 lần một tuần) 
 
  Ở trường tiểu học, mỗi l p học  éo dài  hoảng 30 hoặc 40 ph t. Trẻ cũng có 

giờ giải lao ở trường tiểu học. Trong giờ giải lao, trẻ thường chơi bên ngoài 
trong sân trường. Thời gian giải lao  hoảng 15 ph t. 

 

  
 Ở trường trung học cơ sở, trẻ thường đổi ph ng cho các l p.  ác em thường 

được nhi u giáo viên  hác nhau dạy trong ngày. Trẻ thường ở trong t a nhà suốt 
ngày và không nghỉ giải lao.  ác m n học mà trẻ học gồm: 

 
    - Đọc và Ngữ Văn  Ti ng Anh  -  Nhạc 
  - Giáo Dục Thể  hất Và S c Khỏe    -  Toán 
  - Khoa Học    -  Máy Tính  
  - Khoa Học Xã Hội    -  Mỹ Thuật 
    - Ngoại Ngữ (ví dụ: Ti ng Tây Ban Nha hoặc ti ng Pháp) 

 
 Học sinh trung học phổ th ng học các  hóa b t buộc và tự chọn. Khóa b t buộc 

là các m n học mà tất cả học sinh phải học để tốt nghiệp. Ví dụ: ti ng Anh và 
toán là các  hóa b t buộc. 

 
 Một số l p trung học phổ th ng có m c độ  hó  hác nhau. Ví dụ: l p ti ng Anh 

có thể là l p học ở m c cơ bản, tiêu chuẩn, nâng cao hoặc l p chuyên. Dư i đây 
là một số m n học  hác nhau ở trường trung học phổ th ng: 

 
  - Ti ng Anh - Công Nghệ  ng Dụng 
  - Toán (ví dụ: đại số hay hình học) - Kinh Doanh 
    -      Khoa Học Xã Hội 
  - Khoa Học (ví dụ: sinh học - Mỹ Thuật 
     hoặc hóa học) - Ngoại Ngữ 
  - Khoa Học Gia Đình và Tiêu Dùng - Ti ng Anh như là Ng n Ngữ  

  - Thể Dục/Thể Thao  Th  Hai (ESL) 
  - Giáo Dục  ái Xe  
  - Khoa Học Máy Tính  
 
 
 

   .    Con   i học những m n gì ở  rường  r ng học cơ  ở? 

  4.   Con   i học những m n gì ở  rường  r ng học  hổ  h ng? 
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   G I   H     H   

 

Hãy giữ cặ  hồ  ơ cho  ấ  c  c c  ài liệ  củ  nhà  rường. Thường  rẻ m ng 
 h ng  in v   rường học v  nhà cho ch  mẹ  rong    l  củ  c c  m. Cặ  hồ 
 ơ này có  hể lư  giữ c c  h ng  in v  lịch học, lịch  rình        , kỳ nghỉ 
củ   rường, ngày nghỉ lễ và c c  ài liệ  và  h ng   o khác được nhà 
 rường g i v . 
 

 
 Giáo dục đặc biệt là chương trình dành cho các học sinh gặp phải một số vấn đ  

trong trường học. Những học sinh này có thể gặp vấn đ  v  nhìn, nghe, nói, đi 
bộ, học tập hoặc cư  ử trong l p. Nhà trường cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc 
biệt cho học sinh  huy t tật để gi p các em thành c ng ở trường. N u con qu  vị 
có nhu cầu học tập đặc biệt, qu  vị cần: 

  - Hỏi v  các dịch vụ sẵn có trong trường của con em mình. 
  -  ho nhà trường bi t con qu  vị cần loại gi p đ  đặc biệt nào ở trường.   
  - Yêu cầu có th ng dịch viên tại các cuộc họp n u qu  vị  h ng nói ti ng 

Anh.  
  - Giữ tất cả các tài liệu và thư từ quan trọng mà nhân viên nhà trường cung  

cấp hoặc gửi cho qu  vị.  

  G I   H    CH  

 

    vị có  hể nh n được  ổ   y v    y n củ  học  inh kh yế         Illinoi  
S     Bo r  of E  c  ion. Hãy gọi    ( 12) 814-2220 và yê  cầ    n   o 
củ   ài liệ    y n và Tr ch Nhiệm Gi o Dục: Hiể  v  Gi o Dục Đặc Biệ  ở 
Illinois. 

 

 
 Những học sinh có năng  hi u hoặc  hả năng đặc biệt đ i  hi được gọi là có 

"Năng Khi u" hay "Tài Năng". Những học sinh này đ i  hi có thể theo học các l p 
đặc biệt v i  i n th c khó hơn và sáng tạo hơn. 

   5.   Nế  con   i gặ  c c vấn đ   rong học     hoặc có nh  cầ  đặc  iệ , 
trường có  hể làm gì để giú  đỡ? 

  6.    Nế  con   i có năng khiế  hoặc kh  năng đặc  iệ , có chương  rình đặc  iệ  

nào không? 
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Nhà trường mong muốn phụ huynh tham gia vào việc giáo dục con cái họ. Phụ huynh 
có thể tham gia vào việc học ở trường của con em mình theo nhi u cách. Họ có thể: 
 
 - trao đổi v i hiệu trưởng và giáo viên 
 - tham gia các hoạt động ở trường  
 - gi p đưa ra các quy t định v  trường học 
 - làm tình nguyện viên tại trường học 

- nói chuyện v i con cái v  ngày học và bài vở ở trường của ch ng 

  
 
 Trường có nhi u cách  hác nhau để th ng báo cho cha mẹ v  các chương trình 

học và ti n bộ học tập của con em họ. Nhi u trường có: 
 
 Các Ngày Hội Th ng Tin là thời gian để cha mẹ gặp g  các giáo viên của con 

em mình,  em l p học của ch ng và nghe  ể v  những việc con em họ đang làm. 
 

 Họ  Phụ Huynh-Giáo Viên là các cuộc họp giữa phụ huynh và giáo viên. Giáo 
viên gặp riêng cha mẹ của mỗi học sinh để thảo luận v  sự ti n bộ hoặc hành vi 
của các em trong l p. Th ng thường, giáo viên yêu cầu ít nhất một buổi họp trong 
năm học vào mùa thu. Tuy nhiên, n u trẻ đang gặp phải vấn đ  nghiêm trọng 
trong học tập hoặc hành vi, giáo viên sẽ yêu cầu phụ huynh họp thêm tại các thời 
điểm  hác trong năm. Phụ huynh cũng có thể yêu cầu họp vào bất c  l c nào n u 
có vấn đ . Phụ huynh có thể gọi điện cho giáo viên hoặc vi t giấy gửi cho giáo 

 III.   AI TRÒ CỦA PHỤ H YNH TRONG  I C GIÁO 
DỤC  À HỌC TẬP CỦA CON EM HỌ 

   1.   Làm  hế nào   i  iế  được việc học hành ở  rường củ  con   i?  Con   i có 

 h i là học  inh giỏi kh ng? 
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viên yêu cầu tổ ch c cuộc họp. Thường các cuộc họp được tổ ch c trư c hoặc 
sau ngày học. 

 
 Tài Liệ  B ng  ăn B n được gửi qua đường bưu điện v  nhà hoặc được học 

sinh mang v  nhà. Ví dụ: trường có thể gửi các tài liệu sau v  nhà: 
 
 -  ịch Học v  các bài tập ở l p, hoạt động ở l p, ngày nghỉ l  hoặc các 

chương trình học 
 -  ác bản tin v  những di n bi n trong l p và trường học  
 -  ác  hảo sát yêu cầu phụ huynh đưa ra ý  i n và mối quan tâm   
 - Mẫu cho phép cho học sinh tham gia các chuy n dã ngoại    
 -  ác th ng báo v  các cuộc họp ở trường, hội nghị, cuộc họp vinh danh, 

đóng cửa trường học và các sự  iện  hác 
  
 Đ i  hi phụ huynh phải trả lời các tài liệu bằng văn bản. Ví dụ: qu  vị phải    vào 

mẫu cho phép trư c  hi con qu  vị có thể tham gia chuy n dã ngoại. 
 

C c C ộc Gọi Điện Tho i và Internet là các cách  hác mà trường có thể th ng 
tin liên lạc cho phụ huynh.  Giáo viên thường dùng điện thoại để trao đổi v i phụ 
huynh.  Đ i  hi, qu  vị có thể có cuộc họp phụ huynh-giáo viên qua điện thoại.  
Một số trường có đường đây nóng v  bài tập v  nhà.  Phụ huynh gọi đ n số điện 
thoại cụ thể và nghe th ng báo v  bài tập v  nhà của con em mình.  Một số 
trường có trang web trường học, có th ng tin v  các chương trình học, hoạt động 
của l p và cách gửi email cho giáo viên. 

  
 ác bậc phụ huynh có thể gọi đ n trường bất c   hi nào họ có th c m c và có 
thể trao đổi v i giáo viên hoặc hiệu trưởng. N u qu  vị muốn ghé thăm trường 
học của con em mình, đầu tiên hãy gọi cho trường để đặt lịch hẹn.  u  vị có thể 
gọi đ n trường hoặc gửi giấy cho giáo viên. 

 

  G I   H    CH   

 

Nếu  u  vị  ó vấn đề về việ  tr   đ i với một ng  i nà  đó ở tr  ng h y 
về việ  đ   tiếng Anh, hãy nh   i đó nói tiếng Anh g i đến tr  ng để giải 
thí h vấn đề này. Nhà tr  ng  ó thể  ó phiên dị h để giúp  á  bậ  ph  
huynh nói tiếng Anh không thạ  h ặ  không nói đ ợ  tiếng Anh. Nhà 
tr  ng sẽ không biết  u  vị gặp vấn đề trừ khi  u  vị nói với h . 
 

 
 Thẻ B o C o: Thẻ báo cáo cho phụ huynh bi t con cái họ đang học ở trường 

như th  nào. Thẻ báo cáo liệt  ê mỗi m n học mà học sinh học. M c   p hạng 
 èm theo mỗi m n học.  

  2.    B ng c ch nào   i có  hể  iế  được con   i học     ở  rường như  hế nào? 
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 Phụ huynh nhận thẻ báo cáo của con em mình 4 lần một năm. Trẻ thường mang 
thẻ báo cáo v  nhà. Một số trường cung cấp thẻ báo cáo cho phụ huynh tại các 
 uộc Họp Phụ Huynh-Giáo Viên.  ác trường  hác gửi thẻ báo cáo cho phụ 
huynh qua đường bưu điện. Khi phụ huynh nhận được thẻ báo cáo, họ cần phải 
ký vào thẻ báo cáo hoặc phong bì. Sau đó, trẻ sẽ nộp lại thẻ báo cáo cho nhà 
trường. 

 
 Các Mức Xế  H ng: Hầu h t các trường sử dụng các m c   p hạng sau để cho 

phụ huynh bi t con em họ đang học tập như th  nào ở mỗi m n học: 
 
  A giỏi 
  B  há 
  C trung bình 
  D   dư i trung bình ( ém) 
  F trượt m n học (r t) 
 
 A, B, C và D là các m c   p hạng đỗ. Hạng F có nghĩa là trẻ trượt m n học đó. 

N u học sinh  h ng đỗ m n học nào đó, học sinh đó có thể phải thi lại m n đó 
hoặc học thêm để đỗ m n đó.  

 
 Giáo viên quy t định các m c   p hạng cho học sinh. Giáo viên  em  ét việc học 

ở trường, bài tập v  nhà và các bài  iểm tra của trẻ để gi p họ quy t định m c 
  p hạng cho các em. Giáo viên cũng quan sát và l ng nghe trẻ trong l p để 
quy t định m c   p hạng cho học sinh.  

 
 Báo C o T m Thời: Một số trường cung cấp các báo cáo tạm thời hoặc các báo 

cáo ti n bộ. Phụ huynh nhận được các báo cáo này  en  ẽ v i thẻ báo cáo. Ở 
một số trường, phụ huynh của mọi học sinh đ u nhận được báo cáo tạm thời. 
Những báo cáo tạm thời này cho phụ huynh bi t tình hình học tập của con em họ 
trong mỗi m n học. Ở các trường  hác, chỉ phụ huynh của học sinh gặp vấn đ  
m i nhận được báo cáo tạm thời. Những báo cáo này cho phụ huynh bi t các 
vấn đ  mà con cái họ đang gặp phải trong một số m n học. 

 

 
 Phụ huynh có thể gi p quản trị viên nhà trường đưa ra các quy t định v  chương 

trình học. Nhà trường mời phụ huynh tham dự các cuộc họp ở các nhóm phụ 
huynh khác nhau. Phụ huynh có thể đưa ra    i n và tư vấn v  các chương trình 
trong trường của con em mình  hi tham dự những cuộc họp nhóm này: 

 
  - Uỷ Ban Cố Vấn  h     nh là các nhóm phụ huynh đưa ra các    i n và tư 

vấn cho nhà trường để cải thiện các chương trình đặc biệt như Giáo Dục 
Song Ngữ. 

 

   .    B ng c ch nào   i có  hể giú  đư  r  c c   yế  định v   rường học? 
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  - Ủ  Ban/ Nhó  Cải Thiện Nhà  r  n   ây dựng các    hoạch v  cách các 
nhân viên nhà trường, phụ huynh và cộng đồng có thể cải thiện việc học 
của học sinh. 

 
  -  ổ Chứ   h  Huynh-Giáo Viên lập    hoạch các chương trình để  i m ti n 

cho trường. Ví dụ: tổ ch c phụ huynh-giáo viên có thể lập    hoạch tổ 
ch c hội chợ sách để bán sách. Họ có thể sử dụng số ti n  i m được để 
mua máy tính cho các l p học. 

 

 
  ác trường thường mời các bậc phụ huynh đ n tham gia các hoạt động đặc biệt 

của trường. Những hoạt động này cho phép giáo viên, phụ huynh và học sinh có 
thời gian để tìm hiểu nhau. 

 
 Đ i  hi phụ huynh đ n trường để  em con cái của họ tham gia các hoạt động 

như: 
 
  - Sự  iện  hể  hao để  em con cái họ chơi các m n thể thao như bóng đá, 

bóng chuy n hay bóng rổ. 
  - Cá  Vở  ị h  à  r nh  iễn Â  Nhạ  để  em trẻ di n  ịch, hát hoặc chơi 

nhạc cụ. 
  - Cá  N à   ội như l  tốt nghiệp hay những đêm vinh danh để  em con em 

họ nhận huy chương và giải thưởng 
  
 Nhà trường cũng mời gia đình đ n trường để tìm hiểu th ng tin m i. Một số các 

hoạt động này là: 
 
  - Cá   ê  Ch ơn   r nh Giản   ạ  cho phụ huynh bi t con cái họ sẽ học 

những gì trong năm học. Giáo viên cũng có thể giải thích những gì học 
sinh phải học để lên l p hoặc tốt nghiệp. 

 
  -  ội Thảo Cho Ph     nh cung cấp cho phụ huynh những   tưởng v  việc 

nu i dạy con cái. Phụ huynh có thể tìm hiểu cách giúp con em họ  hỏe 
mạnh và thành c ng. Ví dụ: hội thảo có thể nói v  cách gi p trẻ đi học đ u 
và  h ng bỏ học. Hội Thảo Cho Phụ Huynh cũng có thể dạy các bậc cha 
mẹ cách gi p con học. Ví dụ: phụ huynh có thể tham dự hội thảo để tìm 
hiểu cách đọc sách cho các em nhỏ nghe. 

 
  -  ịnh    n   r  n   ọ  là những cuộc họp cho phụ huynh và học sinh 

m i. Thường các chương trình định hư ng được tổ ch c cho các phụ 
huynh của học sinh mẫu giáo, l p tám và học sinh m i b t đầu học trung 
học phổ th ng (l p 9). Phụ huynh nhận được th ng tin v  trường học m i 
nơi con em họ sẽ học. Ví dụ : phụ huynh có thể tìm hiểu quy định v  cách 

  4.    T i có  hể  h m    những ho   động đặc  iệ  nào ở  rường củ  con   i? 
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ăn mặc của trường học m i. Phụ huynh cũng có thể tìm hiểu cách giúp 
con em mình chọn  hóa học. 

 
 Đ i  hi các trường có các hoạt động  ã hội dành cho phụ huynh và gia đình trong 

cộng đồng như Hội Chợ  uốc T , Ngày Nh  Ơn  ha Mẹ và Ngày Tự Hào v  
Trường.  ác gia đình đ n trường để vui vẻ và tận hưởng. Ví dụ: họ có thể 
thưởng th c các loại th c ăn  hác nhau từ nhi u quốc gia tại Hội  hợ  uốc T . 

 

 
 Đ i  hi nhà trường cần sự trợ gi p cho các hoạt động của trường. Nhà trường 

yêu cầu phụ huynh làm tình nguyện viên cho các hoạt động  hác nhau. 
 
 Đ i  ới C c Ho   Động   Lớ  và Học T  , qu  vị có thể tình nguyện: 
 
  - trao đổi v i l p v  c ng việc hoặc v  quốc gia bản    của qu  vị 
  - tham gia chuy n dã ngoại v i l p  
  - đọc cho cả l p nghe hoặc l ng nghe học sinh đọc  
 
  Đ i  ới C c Chương Trình củ  Trường, qu  vị có thể tình nguyện: 
 
  - hỗ trợ buổi  hiêu vũ của trường 
  - mang nư c giải  hát cho cuộc họp phụ huynh 
  - lập    hoạch gây quỹ  
  - gi p dịch các tài liệu bằng văn bản  
 
  
  ó rất nhi u cách để qu  vị có thể tham gia v i trường học. Nhà trường cần sự 

gi p đ ,    i n và sự tham gia của qu  vị vào việc giáo dục con em qu  vị.  u  vị 
là một phần rất quan trọng trong việc giáo dục con em mình.  u  vị lu n được 
chào đón ở trường. 

 
 

  G I   H    CH   

 

Nhà  rường có  hể nêu c c cơ hội  ình ng yện  rong   n  in củ   rường, 
trên trang web củ   rường hoặc  rong  h ng   o đặc  iệ  được  rường g i 
v  nhà. 

 

  ác học sinh thành c ng đ n trường v i tinh thần sẵn sàng học tập và có thói 
quen học tập tốt.  ó rất nhi u cách phụ huynh có thể gi p con em mình học tốt ở 

  5.    Tôi có  hể  h m gi   ình ng yện   i  rường củ  con   i   ng mộ     c ch nào? 

  6.    T i có  hể làm gì ở nhà để giú  cho việc học     củ  con   i? 
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trường.  u  vị có thể gi p đ  ngay cả  hi qu  vị nói được rất ít ti ng Anh.  u  vị 
 h ng cần phải bi t ti ng Anh để gi p đ  con em mình. Dư i đây là những đi u 
quan trọng qu  vị có thể làm để gi p đ  việc học tập của con em mình: 

 
 Ăn Mặc Hợ   ới Thời Tiế : Hãy ch c ch n rằng quần áo của trẻ thích hợp v i 

thời ti t bên ngoài. Ví dụ: n u trời lạnh bên ngoài, các em nên mặc quần áo ấm 
như áo  hoác, mũ và găng tay. 

 
 Đồng Phục củ  Trường và Quy Định v  Ăn Mặc: Ở một số trường, học sinh 

phải mặc đồng phục đ n trường. Ví dụ: đồng phục có thể là áo sơ mi tr ng và 
quần hoặc váy  anh.  ác trường  hác  h ng có đồng phục của trường nhưng có 
các quy định v  ăn mặc.  uy định v  ăn mặc là những quy t c đặc biệt v  quần 
áo mà trẻ có thể mặc đ n trường. Ví dụ: trong một số trường học, học sinh nam 
không được đội mũ trong ph ng học và học sinh nữ  h ng được phép mặc áo hở 
vai và lưng phía trên. N u con em qu  vị không mặc quần áo đ ng theo quy định 
của trường học, một số trường sẽ cho các em v  nhà. 

 
 Đồ D ng Học T  : Trẻ cần phải mang theo đồ dùng học tập đ n l p. Đồ dùng 

học tập gồm giấy, b t chì, b t mực và tẩy. Đ i  hi trẻ cần các đồ dùng  hác như 
thư c  ẻ,  éo hay keo dán. Thường giáo viên sẽ đưa cho học sinh danh sách các 
đồ dùng học tập mà các em cần. N u qu  vị  h ng thể mua các đồ dùng này, hãy 
nói cho giáo viên bi t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tr o Đổi v   iệc Học   Trường: Phụ huynh nên hỏi con em họ mỗi ngày, "Hôm 

nay ở trường th  nào?" " on có bài tập v  nhà nào tối nay  h ng?" Trường học 
muốn qu  vị tr  chuyện v  việc học ở trường v i con em mình.  u  vị có thể hỏi 
trẻ v  những gì các em đang học trong l p.  u  vị cũng có thể yêu cầu trẻ mang 
v  nhà và cho qu  vị thấy các bài thi đã   p loại của các em. 

 
 Giú  Làm Bài T      Nhà: Bài tập v  nhà là bài tập mà giáo viên giao cho học 

sinh làm ở nhà. 
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  ó nhi u loại bài tập v  nhà  hác nhau. Trẻ có thể: 
 
  - hoàn thành các bài tập b t đầu ở trường   
  - làm các bài tập mang tính thực hành hoặc  n lại những gì mà trẻ đã học ở 

trường (chẳng hạn như m n đọc hoặc toán)  
  - làm các dự án đặc biệt, chẳng hạn như báo cáo v  sách, thí nghiệm  hoa 

học hay vẽ bản đồ 
  - học qua các câu đố hoặc  iểm tra 
 
 
 Các giáo viên sẽ quy t định giao bao nhiêu bài tập v  nhà cho mỗi tối. Kh ng 

phải tất cả giáo viên đ u giao số lượng bài tập v  nhà như nhau. Trẻ l n hơn 
thường được giao bài tập v  nhà nhi u hơn so v i trẻ nhỏ hơn. Dư i đây là một 
số đi u qu  vị có thể làm để gi p đ  con em mình làm bài tập v  nhà: 

 
   h i Gian Là  Bài  ập V  Nhà: Trẻ có nhi u hoạt động hàng ngày như việc 

lặt vặt, các cuộc hẹn, giờ chơi, các chương trình sau giờ học và bài tập v  
nhà.  u  vị có thể gi p trẻ s p   p thời gian đặc biệt để làm bài tập v  nhà. 
Tốt nhất là làm bài tập v  nhà ở cùng một thời gian mọi buổi chi u hoặc buổi 
tối, nhưng  h ng phải vào đêm  huya. Trong suốt thời gian làm bài tập, qu  vị 
nên t t ti vi và tr  chơi điện tử/tr  chơi máy tính. Trẻ cần có nơi yên tĩnh để 
làm bài tập v  nhà. 

 
  Xem Bài  ập V  Nhà:  u  vị có thể  em bài tập v  nhà để  em ch ng có 

được làm gọn gàng và sạch sẽ  h ng. Trẻ có thể giải thích bài tập v  nhà cho 
qu  vị. Đ i  hi trẻ nhìn thấy các điểm sai  hi giải thích bài tập v  nhà của 
chúng. 

 
  Cá  Vấn    v i Bài  ập V  Nhà: Đ i  hi trẻ  h ng thể hoàn thành bài tập v  

nhà bởi ch ng  h ng hiểu. N u phụ huynh hiểu bài tập v  nhà, họ có thể gi p 
con em mình. Nhưng phụ huynh  h ng bao giờ được làm bài tập v  nhà cho 
con em họ. 

 
 Nhi u bậc cha mẹ cảm thấy họ  h ng thể gi p con em mình làm bài tập v  nhà. 

Đ i  hi cha mẹ  h ng hiểu tốt ti ng Anh hoặc  h ng hiểu m n học. N u cha mẹ 
 h ng thể gi p con giải quy t vấn đ  v  bài tập v  nhà, họ nên vi t giấy hoặc gọi 
điện cho giáo viên của con.  ha mẹ có thể nói v i giáo viên là con em mình gặp 
phải vấn đ   hi hoàn thành bài tập. Đ i  hi trẻ có thể nhận được trợ gi p thêm v  
bài tập v  nhà ở trường trư c giờ học, sau giờ học hoặc trong giờ nghỉ giải lao. 

 
 Đ i  hi trẻ  h ng muốn làm bài tập v  nhà.  h ng có thể dành thời gian để  em ti 

vi hoặc chơi nhưng  h ng bao giờ có thời gian để làm bài tập v  nhà. Thông 
thường, các giáo viên sẽ gọi điện thoại hoặc vi t giấy gửi cho phụ huynh n u trẻ 
 h ng làm bài tập v  nhà. Giáo viên và phụ huynh phải đưa ra quy t định áp 
dụng biện pháp gì cho trẻ  h ng làm bài tập v  nhà. Giáo viên thường sẽ   p 
hạng các em thấp hơn. 
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 Thư  iện: Đối v i một số bài tập v  nhà, trẻ có thể cần tài liệu từ các thư viện 

c ng cộng. Tất cả các tài liệu thư viện có thể được sử dụng trong thư viện. N u 
con em qu  vị muốn đem tài liệu v  nhà hoặc sử dụng máy tính của thư viện, qu  
vị phải có thẻ thư viện.  u  vị có thể nhận thẻ thư viện tại thư viện. 

 
 Đọc và Tr  Ch yện  ới Nh  : Trẻ đọc ở nhà sẽ học tốt hơn ở trường. Việc 

dành thời gian đọc sách trong gia đình qu  vị sẽ là một   hay. Trong thời gian 
đọc, qu  vị có thể đọc cho con em mình nghe hoặc con em qu  vị có thể đọc cho 
qu  vị nghe. Hoặc tất cả mọi người có thể tự đọc trong thời gian đọc. Đi u quan 
trọng là con qu  vị thấy qu  vị đọc bằng ti ng Anh hoặc ng n ngữ mẹ đẻ. 

 
 N u đọc sách là việc  hó  hăn đối v i qu  vị thì hãy  ể chuyện cho trẻ nghe.  u  

vị có thể  ể những câu chuyện v  gia đình  hi qu  vị c n trẻ và khi các con còn 
bé. Con em qu  vị cũng có thể  ể chuyện.  u  vị có thể  ể những câu chuyện 
bằng ti ng Anh hoặc ng n ngữ mẹ đẻ. 

  
 C c Ho   Động Học T   Gi  Đình và Tr ng Tâm Ng ồn L c Gi  Đình: Nhi u 

trường học và tổ ch c cộng đồng cung cấp các chương trình học tập gia đình vào 
buổi tối và cuối tuần. Phụ huynh và trẻ em tham gia các hoạt động gia đình này 
cùng nhau. Gia đình qu  vị có thể tìm hiểu v  các m n học như toán,  hoa học, 
đọc và máy tính. Th ng thường qu  vị sẽ nhận được tài liệu mang v  nhà để học 
thêm. 

 
 Một số trường có các trung tâm nguồn lực gia đình.  ác trung tâm này có tài liệu 

mà cha mẹ có thể mượn và mang v  nhà. Một số tài liệu nói v  sự phát triển của 
trẻ em, dinh dư ng, an toàn, s c  hỏe, trường học và các hoạt động học tập. 
Thường có sách, tr  chơi, video, máy ghi âm và băng. 

 

    I KH Y N H     H   

Liên hệ với  rường củ  con  m     vị để   m họ có  r ng  âm ng ồn l c 
gi  đình hoặc ho   động học     gi  đình kh ng. 
 

 Phụ huynh nên tìm hiểu v  nhân viên nhà trường có thể gi p đ  cho    hoạch 
tương lai cho con em họ. Nhân viên tư vấn hư ng dẫn ở trường trung học có thể 
gi p các gia đình đưa ra quy t định v  những gì học sinh làm sau  hi học  ong 
trung học. Khi con qu  vị b t đầu học trung học, hãy b t đầu nói v  các    hoạch 
tương lai. Tốt nhất là đưa ra quy t định trư c năm cuối của bậc trung học. N u 
trẻ quy t định quá muộn để đi học đại học, trẻ có thể  h ng có tất cả các  hóa 
học mình cần. Học sinh phải tham gia một số  hóa học nhất định ở trường trung 
học để chuẩn bị cho đại học. Học sinh cũng phải làm bài  iểm tra ở trường trung 
học để nộp đơn vào các trường đại học. 

  7.   T i có  hể làm gì để giú  con   i l   kế ho ch cho c ộc   ng     khi     nghiệ  
 r ng học? 
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  ó nhi u cơ hội học tập cho người l n. Nhi u l p mi n phí, nhưng một số l p có 

thu học phí. Các l p được tổ ch c vào ban ngày và buổi tối.  ác l p cho người 
l n thường được tổ ch c tại các trường cao đẳng cộng đồng, trường học, thư 
viện và các trung tâm cộng đồng. 

  
 Một số các l p học giáo dục cho người l n là: 
 
 Tiếng Anh Như Là Ng n Ngữ Thứ H i (ESL) – dành cho các  ỹ năng Anh ngữ 

cơ bản. 
 
 GED và  ỹ Năng Cơ B n – dành cho các  ỹ năng đọc và làm toán cơ bản và để 

chuẩn bị cho bài  iểm tra GED (hoàn thành trung học). 
 
 Ngoài ra c n có các chương trình học thuật tại các trường cao đẳng và đại học. 

 hương trình học thuật chuẩn bị cho người l n vào học đại học và tính học phí. 
 

 IX.  GIÁO DỤC DÀNH CHO NGƯỜI LỚN 

 

  1.    T i có  hể học  iếng Anh hoặc  h m gi  lớ  học kh c ở đâ ? 
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  G I   H    CH   

 

    vị có  hể  ìm  h ng  in v  c c lớ  cho người lớn   : 
 - trường củ  con  m mình 
 - tổ chức cộng đồng  rong kh   ân cư củ      vị 
 - thư viện c ng cộng 
 - c o đẳng cộng đồng gần nhà     vị 
 -  ổ chức   n gi o hoặc  ân  ộc 
 - Đường Dây Nóng v  Học T   Cho Người Lớn củ  Tiể  Bang 

Illinois: 1-800-321-9511 (c ộc gọi miễn  hí) 
    
 

 


