
 [vietnamesisk] 

NHỮNG NĂM KẾ TIẾP 
QUAN TRỌNG CHO 
TƯƠNG LAI 
 

Chúng tôi cần cha  
mẹ đặt kỷ luật 

 Con vẫn quan trọng  
nhất trong đời ta 

 Tôi sẽ trở thành gì?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…và thanh thiếu niên cần sự hổ trợ của bạn!  

 Bạn muốn biết thêm? 
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BẠN CÓ BIẾT RẰNG … 
 

 Chúng tôi cần những người lớn chững chạc 
quan tâm tới 

 
 

Thanh thiếu niên lựa chọn, nhưng phụ huynh đóng góp: 
 
• Đặt nặng năng khiếu và sở thích của thanh thiếu niên.  
• Bàn thảo về những cơ hội. 
• Xin giờ hội thảo sớm với  giáo viên hướng dẫn ở trường. 
• Xem xét việc chọn học vấn trên trang vilbli.no chung  

với con. 
• Chấp nhận sự chọn lựa của con, nhưng đóng góp cho  

sự chín chắn bằng cách đặt câu hỏi. 

 
 
 

 

Để cho con kể thoải mái những gì mà bạn không biết  ……. 
 

Hãy tò mò về những gì con bạn học hỏi. Không có nghĩa là 
bạn phải biết hết. Quan trọng nhất là tỏ ra quan tâm và đặt 
câu hỏi. Như vậy bạn có thể hổ trợ và khuyến khích con 
trong viêc học. 

Cộng đồng phụ huynh 
 
Ở bậc trung học cấp 1, sự quen biết giữa các phụ huynh 
quan trong hơn lúc nào hết. Cùng hợp tác để là những 
hổ trở viên tốt cho con trẻ. 

NHỮNG HỢP TÁC VIÊN QUAN TRỌNG Tên       Điện thoại Địa chỉ điện thơ 
 
Giáo viên:_______________________________________________________________________________________ 
 
Liên lạc viên phụ huynh: ____________________________________________________________________________ 
 
Liên lạc viên phụ huynh:: ___________________________________________________________________________ 
 
Giáo viên hướng dẫn: ______________________________________________________________________________ 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) (Ủy ban phụ  
huynh giáo dục cơ bản) là một cơ quan cố vấn cho Bộ Kiến  
Thức. FUG bảo vệ quyền lợi của phụ huynh ở trường và hoạt  
động để đạt được một sự hợp tác tốt giữa gia đình và học đường 
 
FUG.NO –  LÀ MÔT TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG CHO  
PHỤ HUYNH Có CON TRONG TUỔI ĐI HỌC 
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