
Để có thêm ý tưởng ... 
ColorinColorado.org/reading

Tr
an

h 
m

in
h 

họ
a 

củ
a 

Ra
fa

el
 L

óp
ez

Giúp Con Quý Vị  
Học Đọc
Các giáo viên của con quý vị đang nỗ lực hết mình để dạy trẻ đọc. Có nhiều điều quý vị có thể làm ở 
nhà cũng có thể giúp trẻ. Sau đây là một số ý tưởng để giúp quý vị bắt đầu.

Nói chuyện với con quý vị bằng 
ngôn ngữ sử dụng ở nhà
Trẻ có thể học nhiều ngôn ngữ cùng lúc. 
Sử dụng ngôn ngữ nói chuyện ở nhà sẽ 
không khiến trẻ lẫn lộn, ngay cả khi trẻ 
nói tiếng Anh!

Nói với trẻ về lợi ích của việc học 
song ngữ:
• sự gắn kết chặt chẽ với gia đình  

và văn hóa
• nhiều cơ hội hơn cho giáo dục,  

nghề nghiệp và du lịch
• lợi ích lâu dài cho não bộ

Chia sẻ những câu chuyện, bài hát, 
trò chơi và vần điệu từ nền văn hóa 
của quý vị.
Trẻ rất thích nghe kể chuyện! Hãy chia  
sẻ những câu chuyện gia đình cũng  
như bài hát, trò chơi và vần điệu từ tuổi 
thơ của quý vị.

Chia sẻ truyền thống và công thức 
nấu ăn đặc biệt từ quê hương
Nói về những truyền thống quan trọng  
từ văn hóa của quý vị và chọn một  
số công thức nấu ăn đặc biệt để nấu 
nướng cùng nhau.

Nói chuyện với con quý vị về ngày 
của trẻ
Đề nghị trẻ kể cho quý vị về điều mà trẻ 
thích, điều trẻ cảm thấy khó khăn, hoặc 
điều trẻ đã học được.

Khuyến khích trẻ viết mỗi ngày
Đề nghị trẻ giúp quý vị viết danh sách 
hàng tạp hóa hoặc một bức thư ngắn cho 
một người họ hàng. Trẻ có thể viết tin 
nhắn trên điện thoại của quý vị, email trên 
máy tính hoặc thư viết tay trên giấy.

Lắng nghe trẻ đọc to
Đề nghị trẻ đọc cho quý vị nghe từ một 
cuốn sách, điện thoại di động hoặc nhãn 
trên hàng tạp hóa

Nếu quý vị có dịch vụ Internet, quý 
vị có thể:
• đăng ký thẻ thư viện miễn phí để tải 

xuống sách điện tử
• tìm các website, video và ứng dụng về 

giáo dục
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LỜI KHUYÊN CHO GIA ĐÌNH

TIẾNG VIỆT 
VIETNAMESE
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