
  Form A 

 

       Bän Thæm Dò Ý Ki‰n VŠ S¿ Tham Gia Cûa Phø Huynh Di  Dân ( V« Lòng ) 

HÜ§ng dÅn : Møc Çích cûa cu¶c thæm dò š ki‰n này là Ç‹ tìm hi‹u thêm vŠ s¿ tham gia cûa phụ huynh vào viŒc 

h†c cûa con em. Xin vui lòng trä l©i các câu hÕi , chÌ suy nghï vŠ con em v« lòng cûa mình  (3 - 5 tu°i) . S¿ trä 

l©i cûa phụ huynh rÃt quan tr†ng cho chúng tôi khi chúng tôi làm viŒc Ç‹ xây d¿ng m¶t chÜÖng trình giáo døc di 

dân månh mẽ hÖn. Xin cám Ön cho th©i gi© và s¿ giúp Ç« cûa phụ huynh . 

Trong năm học này phụ huynh có tham gia bất cứ các 

hoạt động nào dành cho phụ huynh sau đây không? 

 

Thường xuyên 

 (3 lần  hoặc 

   nhiều hơn )    

  Đôi khi 

( 1 - 2 lần) 

 Không   

vào thời 

điểm này 

1)  Làm các hoạt động giáo dục ở nhà với con của tôi 

      Như là: Chỉ ra và gọi tên các màu sắc ; Nói về các chữ           

      trong bảng chữ cái ; Hát các bài hát ; Làm đồ chơi nghệ    

      thuật ; cùng đếm số; cùng đọc và kể chuyện với nhau . 

 

 

          

 

 

 

     

 

2)  Xem qua và nói chuyện với con tôi về những điều mà  

     con tôi đã làm tại trường vỡ lòng , nhà trẻ , hay tự con  

     tôi làm 

     Như là: Viết nguệch ngoạc , Cùng nhau lắp hình ; Vë   

     h¶i h†a 

   

3) Đưa con tôi đến những nơi trong cộng đồng cho học tập 

    kinh nghiệm  

     Như là: Đi dạo chơi sở thú hay viện bảo tàng ; Viếng  

     thăm Thư viện ; Ngày Çåi lễ hội văn hóa 

   

4) Đến dự một buổi họp hay buổi huấn luyện về việc dåy 

con  

     như thế nào 

     Như là: Giáo Viên l§p Vỡ Lòng Ç‰n nhà ; Tham 

     dự Đêm Gia Đình cùng Đọc 

   

5) Nói chuyện về việc học tập hay nhu cầu xã hội của con  

    tôi với một người chăm sóc trẻ 

     Như là: Nói chuyện với người dạy kèm cho diện di dân;  

     giáo viên vỡ lòng/nhà trẻ và/hay người nào đó; nhân  

     viên phục vø xã hội; một bác sĩ hay y tá 

   

 

6) Đến tham dự các lớp học giáo dục dành cho người lớn 

     Như là: lớp dành cho phụ huynh;  lớp Anh  

     Văn ; lớp vi tính  

   

 

7) Các sinh hoåt khác ( xin cho bi‰t hoạt động/sự kiện) 

   

Cám ơn! 


