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CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU ĐI 
HỌC 
Bắt đầu đi học là một thay đổi lớn đối với trẻ em và gia đình. Làm quen với những 

người mới, địa điểm và nề nếp sinh hoạt mới có thể rất hứng thú  và đầy thử thách. 
Quý vị có thể làm nhiều việc để giúp con mình có được sự khởi đầu suôn sẻ ở trường. 

 

Khởi đầu suôn sẻ ở trường là thế nào? 

Gia đình và người chăm sóc là những giáo viên đầu tiên của con mình. Những việc quý vị làm ở 
nhà với con mình sẽ giúp con học tập và phát triển, và chuẩn bị cho con để đi học. Cách tốt nhất để 
hỗ trợ việc học tập và phát triển của con là thông qua chơi.  

Khởi đầu suôn sẻ ở trường giúp con học tốt và cảm thấy vui hơn. Và khi trẻ em vui vẻ ở trường, các 
em sẽ muốn tiếp tục học. Nhà trường sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu riêng của con quý vị, 
và hỗ trợ thêm nếu cần thiết. Quý vị cũng có thể hỗ trợ con mình bằng cách làm những việc giúp 
con ổn định ở trường và cảm thấy an toàn, tự tin, và được kết nối.  

Chơi và học ở nhà 

Chơi là cách tốt nhất để giúp con học tập. Chơi phát triển được những kỹ năng lâu dài trong môn 
toán, như đếm, phân loại, phân nhóm và đo kích thước. Chơi giúp con quý vị khám phá thiên nhiên, 
khoa học và giúp các em sáng tạo. Khi chơi, con quý vị cũng học được về cảm xúc và phát triển kỹ 
năng ngôn ngữ và đọc viết. Đây là một số việc quý vị có thể làm ở nhà: 

 Các hoạt động hàng ngày: Trẻ em học thông qua các hoạt động hàng ngày như nấu ăn, 

giúp soạn và dọn bàn ăn, phân loại quần áo giặt, cất quần áo và đồ chơi, và chăm sóc cây 
cối và thú cưng. Quý vị có thể giúp con học bằng cách hỏi những câu hỏi, như ‘Mình cần 
bao nhiêu ly bột hả con?’ Hay ‘Con có thể tìm những chiếc vớ giống nhau không?’ 

 Trò chơi: Chơi những trò chơi đơn giản như UNO, Snap, Memory (Trí nhớ), I Spy (Con Nhìn 

thấy), và Hide and Seek (Trốn Tìm) sẽ giúp con học và dạy con về việc thay phiên.  

 Khối hình xây cất: Xây cất các khối hình như LEGO, khối gỗ hay hộp bìa cứng giúp phát 

triển các kỹ năng vận động tinh tế và giúp con quý vị sáng tạo và giải quyết vấn đề.  

 Nghệ thuật và thủ công: Các hoạt động nghệ thuật và thủ công cũng phát triển tính sáng 

tạo và xây dựng các kỹ năng vận động tinh tế và giải quyết vấn đề.  

 Giả trang: Mặc những bộ quần áo cũ và giả vờ làm những nhân vật khác nhau sẽ xây dựng 

tính sáng tạo và kỹ năng ngôn ngữ.  

 Âm nhạc, chuyện và nhảy: Đọc, kể chuyện, nghe và nhảy theo nhạc, và 'truy tìm kho báu' 

để tìm những đồ vật quanh nhà hay vườn, tất cả đều xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ cho 
con quý vị. 

 Chơi ngoài trời: Đi bộ, leo trèo, đi xe đạp hay xe scooter, ra sân chơi, xây nhà nhỏ để chơi, 

tung bắt banh, dùng vợt ten-nít hay gậy mềm crikê để đánh banh mềm hay, đào đất và bùn 
- tất cả những trò chơi này đều giúp con học tập và phát triển.  
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 Điều tra và đặt câu hỏi: Khi con quý vị chơi, hãy đặt những câu hỏi như 'Con có thể mô tả 
… được không?', 'Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu …?', 'Làm thế nào con có thể trả lời câu 
hỏi đó...?'  

 Nề nếp sinh hoạt: Làm các hoạt động cùng giờ mỗi ngày giúp con quý vị biết được nên chờ 

đợi điều gì và giúp con kiểm soát tình cảm của mình. Nề nếp sinh hoạt giúp trẻ thích nghi 
với trường học. Điều đặc biệt quan trọng là phải có nề nếp đi ngủ, ví dụ: ăn tối xong rồi tắm, 
mặc quần áo ngủ, đánh răng, đọc sách, rồi đi ngủ.  

Làm cho trường học trở thành nơi quen thuộc 

'Sẵn sàng đi học' không phải là học lý thuyết, mà là hiểu được trường học sẽ như thế nào và có 
được những mong đợi tích cực. Đây là một số việc mà quý vị có thể làm để giúp con mình: 

 Tham gia vào bất kỳ chương trình chuyển tiếp lên trường học nào mà mẫu giáo hay trường 
học của con quý vị cung cấp.  

 Tập đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà. 

 Để con quý vị chơi với những bạn khác cũng đi học cùng trường với mình. 

 Khuyến khích sự tự lập bằng cách dạy con cách mặc quần áo, đi vệ sinh, rửa tay, bôi kem 
chống nắng, và để đồ vào ba lô và mang ba lô đi học.  

 Nói chuyện về việc bắt đầu đi học. Giúp con hứng thú về trường học và nói chuyện về bất 
kỳ lo ngại nào mà con có.  

 Đọc sách và kể chuyện về việc bắt đầu đi học. 

 Nói chuyện về và tập luyện những điều sẽ xảy ra sau khi học ở trường.  

 Chuẩn bị sẵn sàng để đưa đón con bằng cách kiểm tra giờ bắt đầu và kết thúc ở trường và 
tìm hiểu chỗ để đưa đón con. 

 Bắt đầu dùng tên của giáo viên, nếu có thể. 

Cách lớp mẫu giáo của con quý vị có thể giúp 

Lớp mẫu giáo cũng có thể giúp con chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu đi học. Ở mẫu giáo, trẻ phát triển 
kỹ năng thông qua chơi, làm việc với những người khác và kết bạn.  

Giáo viên mẫu giáo của con quý vị sẽ giúp con chuyển từ mẫu giáo sang trường học bằng cách viết 
Báo cáo Học tập và Phát triển cho việc Chuyển tiếp (viết tắt là Báo cáo Chuyển tiếp). Báo cáo 

Chuyển tiếp được đưa cho trường học tương lai của con quý vị. Nó mô tả khả năng, ưu điểm, và 
sở thích của con quý vị và cách con học tốt nhất. Quý vị sẽ được yêu cầu giúp điền vào Báo cáo 
Chuyển tiếp, và con quý vị cũng có thể chia sẻ suy nghĩ và tình cảm của mình. 

Để biết thêm thông tin về Báo cáo Chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng của Sở (xem dưới 
đây). 

Tìm hiểu thêm 

 Các lời khuyên cho việc bắt đầu đi học (education.vic.gov.au) 

 Chuyển từ mẫu giáo lên trường học (education.vic.gov.au) 

 Cách chọn trường và ghi danh học (education.vic.gov.au) 

 Bắt đầu đi học: chuẩn bị cho con| Raising Children Network 

 Khởi đầu Suôn sẻ ở Trường - Better Health Channel 

 Các tài liệu về Chuyển tiếp lên trường học dành cho các gia đình (education.vic.gov.au) 

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/tips-starting-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/moving-to-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://raisingchildren.net.au/school-age/school-learning/school-choosing-starting-moving/starting-school
https://www.betterhealth.vic.gov.au/campaigns/a-healthy-start-to-school
https://www.education.vic.gov.au/childhood/professionals/learning/Pages/family.aspx#link87

