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www.fug.no  
cho bạn một viễn ảnh của cha mẹ trong những vấn đề về 
chính sách học đường  hiện nay.. 
 
 

 

Sự quan trọng của gia đình trong việc học 
hành ở trường học 
Hãy chơi  và học chung với con cái của bạn 

• Sự hổ trợ của bạn ảnh hưởng đến trẻ nhiều hơn là các thầy cô 
• Bạn hiểu rõ về con mình nhiều nhất và biết chúng học hỏi những điều mới lạ như 

thế nào -  hãy tận dụng lợi điểm nầy. 
• Bạn có thể ngồi chung với con khi trẻ làm bài vở, dù bạn không hiểu hết. Hỏi trẻ 

về điều trẻ học. 
• Bạn có thể nói chuyện với trẻ về những gì chúng đã chứng kiến hay học hỏi ở 

trường.   
• Tham dự  những buổi họp phụ -huynh để cho trẻ thấy bạn sốt xắng trong việc  
• học hành. 
• Hãy là một gương mẫu - Hãy chứng tỏ bạn đọc và học hỏi những điều mới lạ. 

 
 

Tạo thú ham học hỏi nơi con bạn 
 
Những trẻ có óc tò mò thường có nhiều động năng học hỏi hơn 
• Hãy trả lời những câu hỏi mà trẻ đưa ra, cùng tìm kiếm câu giải đáp 
• Hãy khen khi trẻ đặt câu hỏi và tự tìm giải đáp 
• Hãy cho thấy óc tò-mò là tốt bằng cách đặt những câu hỏi trẻ 
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Bạn có biết rằng 
• trong bộ  luật  có  nêu  là cha mẹ  

có trách nhiệm chính trong việc giáo  
dục con và vì vậy cùng có trách  
nhiệm ở trường nữa? 

• tất cả cha mẹ có quyền hợp tác  
ở trường học? 

• bạn có thể tác động chuyện học  
hành của trẻ qua hội đồng phụ  
huynh, qua liên lạc viên phụ  
huynh, như hội viên của ủy ban  
hoạt động phụ huynh (FAU) và  
trong ủy ban hợp tác (SU) hay  
ban quản  trị? 

• nhà trường phải  sắp đặt cho tất cả các 
 học sinh chương trình học thích hợp? 

• học sinh ở trường cơ bản, nếu  
không theo kịp chương trình  thường ở  trường, được 
quyền học tiếng mẹ đẻ và có chương trình học tiếng 
Na - Uy  đặc biệt? 

• học sinh nào không thể tiếp thu đầy đủ chương trình 
học bình thường sẽ có quyền được giảng dạy đặc 
biệt?  
Phụ huynh phải điền đơn xin, với  
sự giúp đỡ của trường. 

• phải đặt nặng sự hợp tác với phụ huynh trong cung 
ứng giáo  dục? 

 

Hãy cho trẻ thêm nhiều từ-ngữ 
• Dẫn trẻ đến thư-viện và dạy trẻ tên các vật bằng ngôn-ngữ mà bạn thạo nhất. 
• Đọc và kể chuyện bằng ngôn ngữ mà bạn thành thạo nhất. 
• Dùng những từ mà trẻ đã biết trong các trạng huống mới. Giải thích nghĩa  
       mới của những từ  nầy. 
 

Trẻ học hỏi khác nhau 
 
Có những trẻ học dễ dàng nhất bằng cách 
• nhìn bạn rồi bạn chước 
• xem hình 
• nghe kể chuyện hay được  đọc sách 
• cầm đồ vật và viết ngoáy ngoáy 
• rờ mó nguyên cơ thể 
Con bạn thì học bằng cách nào? 
 
Quan trọng là cha mẹ sốt-xắng trong việc học của trẻ và tham dự những giờ  hội thảo, 
những buổi họp phụ-huynh và những sinh hoạt khác của trường. Khi cha mẹ quen biết 
với thầy cô và những phụ huynh khác, thì môi trường học hành của trẻ cũng tốt hơn. 
Khi cha mẹ sốt xắng: 
• Sẽ tạo được  một mạng lưới vững chắc hơn và  các cha mẹ có thể  hổ trợ và giúp 

đỡ lẫn nhau. 
• Có thể hợp tác về các qui định chung cho trẻ. 
• Tạo một môi trường giao tiếp tốt hơn ở trường, ít trêu ghẹo, ít ồn ào hơn và thoải 

mái hơn. 
• khuyến khích trẻ ít vắng mặt hơn và hoạt động hơn ở trường. 
• Khuyến khích giáo viên cần hiểu biết hơn về từng trẻ một, và có thể theo sát học 

sinh nhiều hơn. 
• Khuyến khích trẻ đạt được kết quả khả quan trong các môn học. 
• Khuyến khích trẻ nên hoàn tất chương trình trung học phổ thông hơn và học lên 

cao. 
 

www.fug.no 
là một dịch vụ của Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) (ủy ban phụ huynh 
giáo dục cơ bản.) 
Nơi đây bạn tìm thấy: 
 
• Bằng cách nào bạn có thể đóng góp  vào sự học của trẻ và sự sốt xắng của bạn ở 

trường 
• Tin tức và những gương tốt trong sự hợp tác giữa gia đình và học đường 
• Học  cụ và những lời hướng dẫn tốt cho những liên lạc viên của phụ huynh và hội  

viên của FAU (ủy ban hoạt động phu huynh) và SU (ủy ban hợp tác) 
• những trang dành riêng cho phụ huynh nhóm ngôn ngữ thiểu số 
• Những trang nối kết (linker) hửu ích với những trang khác liên quan đến trẻ, học  
      đường và giáo dục 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreldreutvalget for  
grunnopplæringen 
www.fug.no 
post@fug.no 
FUG 2010 
Layout: Månelyst as 
Foto: iStockphoto 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) là một ủy ban toàn 
quốc dành cho phụ huynh và có sự hiện diện của phụ huynh có con 
đang đi  học. 
 
FUG chú trọng:  
Sự  hợp  tác giữa gia đình và học đường 
• Bảo vệ quyền lợi của phụ huynh liên quan đến học đường 
• Chỉ dẫn phương cách để sự hợp tác giữa gia đình và học đường được  suông sẻ 
•  Chỉ dẫn phương cách để phụ huynh có thể hổ trợ cho con mình 
• Đặt chương trình thảo luận và hổ trợ phụ huynh trong những đề tài chính như  sự  

thoáng khí trong phòng ốc, sự trêu ghẹo, họp phụ  huynh, công việc ở  trường, v.v 
 

www.fug.no - một tài nguyên trên mạng cho phụ huynh có con trong tuổi  đi học 
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• Khuyến khích trẻ nên hoàn tất chương trình trung học phổ thông hơn và học lên 

cao. 
 

www.fug.no 
là một dịch vụ của Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) (ủy ban phụ huynh 
giáo dục cơ bản.) 
Nơi đây bạn tìm thấy: 
 
• Bằng cách nào bạn có thể đóng góp  vào sự học của trẻ và sự sốt xắng của bạn ở 

trường 
• Tin tức và những gương tốt trong sự hợp tác giữa gia đình và học đường 
• Học  cụ và những lời hướng dẫn tốt cho những liên lạc viên của phụ huynh và hội  

viên của FAU (ủy ban hoạt động phu huynh) và SU (ủy ban hợp tác) 
• những trang dành riêng cho phụ huynh nhóm ngôn ngữ thiểu số 
• Những trang nối kết (linker) hửu ích với những trang khác liên quan đến trẻ, học  
      đường và giáo dục 
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Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) là một ủy ban toàn 
quốc dành cho phụ huynh và có sự hiện diện của phụ huynh có con 
đang đi  học. 
 
FUG chú trọng:  
Sự  hợp  tác giữa gia đình và học đường 
• Bảo vệ quyền lợi của phụ huynh liên quan đến học đường 
• Chỉ dẫn phương cách để sự hợp tác giữa gia đình và học đường được  suông sẻ 
•  Chỉ dẫn phương cách để phụ huynh có thể hổ trợ cho con mình 
• Đặt chương trình thảo luận và hổ trợ phụ huynh trong những đề tài chính như  sự  

thoáng khí trong phòng ốc, sự trêu ghẹo, họp phụ  huynh, công việc ở  trường, v.v 
 

www.fug.no - một tài nguyên trên mạng cho phụ huynh có con trong tuổi  đi học 
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