Tờ Thông Tin:
ĐẢM BẢO CON QUÝ VỊ BẮT ĐẦU CHẶNG ĐƯỜNG HƯỚNG
TỚI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC NGAY TỪ BẬC TIỂU HỌC

Bậc tiểu học là thời gian học sinh phát triển các thói quen học tập sẽ giúp trẻ trong suốt sự nghiệp học hành của mình.
Trong bậc học quan trọng này, học sinh sẽ tập trung vào kỹ năng đọc, viết và toán học làm nền tảng cho việc học tất cả
các môn.
Tôi có thể làm gì để giúp con bắt đầu chặng đường hướng tới tốt nghiệp ngay từ bậc tiểu học?
• Khuyến khích học tập bằng cách chia sẻ những kỳ vọng cao nhưng hợp lý về việc học của trẻ.
• Tham gia vào việc học của trẻ bằng cách hỗ trợ làm bài tập đem về nhà và nắm rõ chương trình giảng dạy.
• Đảm bảo trẻ đi học đều đặn, đúng giờ và đến trường mỗi ngày.
• Đừng bỏ qua hành vi sai trái và cách cư xử kém vì chúng có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang gặp khó khăn trong
học tập. Phối hợp với giáo viên/nhân viên hành chính để phát triển kế hoạch khuyến khích những hành vi tích cực.
• Theo dõi các Kỹ Năng đọc, viết và toán học. Đặt ra kỳ vọng cao nhưng hãy nhớ rằng một số trẻ sẽ cần sự can
thiệp đặc biệt để phát triển những kỹ năng này.
• Tham dự buổi họp giữa phụ huynh-giáo viên và phối hợp với giáo viên để hiểu và hỗ trợ các mục tiêu và kỳ vọng
dành cho con quý vị.
• Trò chuyện với trẻ hàng ngày và tìm hiểu các hoạt động ở trường cũng như thảo luận về những gì trẻ được học.
• Tích cực tham gia bằng cách tham dự các hoạt động và hoạt động tình nguyện ở trường vì đây là cách tốt để hiểu
rõ trẻ và trường học của trẻ.
• Tìm kiếm sự trợ giúp về học tập cho con quý vị khi cần thiết, vì một số học sinh sẽ được lợi từ việc dạy kèm và
hỗ trợ thêm trong học tập.
• Nhận biết dấu hiệu của sự bắt nạt, thiểu năng học tập hoặc các vấn đề sức khỏe, đây có thể là lý do khiến con
quý vị có thành tích học tập kém hoặc buồn rầu khi ở trường.
• Nếu con quý vị tham gia Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program (IEP)), hãy
đảm bảo trẻ được tham gia cùng bạn học trong tất cả lĩnh vực ở trường học.
• Đảm bảo trẻ tham gia IEP có mục tiêu học tập phù hợp với chương trình giảng dạy chung và theo kịp các học sinh
khác ở cùng cấp lớp.
• Xác nhận trẻ tham gia IEP có khả năng tiếp cận và đang sử dụng những đặc cách cần thiết để thành công.
• Đảm bảo con quý vị dùng thuốc được kê toa và sống một lối sống lành mạnh bao gồm chế độ ăn lành mạnh,
tập thể dục nhiều và ngủ đủ giấc.
Tìm ở đâu để có thêm thông tin:
Hội Phụ Huynh Giúp Đỡ Phụ Huynh Georgia (Parent to Parent of Georgia) 770-451-5484 hoặc 800-229-2038
hoặc www.p2pga.org
Sở Giáo Dục Tiểu Bang Georgia, Ban Dịch Vụ Và Trợ Giúp Giáo Dục Đặc Biệt (Georgia Department of
Education, Division for Special Education Services and Supports)
404-656-3963 hoặc 800-311-3627 và yêu cầu nối máy với Ban Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education)
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/default.aspx
Yêu Cầu Để Tốt Nghiệp
http://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/State-Board-of-Education/SBOE%20Rules/160-4-2-.48.pdf
Giáo Dục Nghề Nghiệp, Kỹ Thuật và Nông Nghiệp
http://www.gadoe.org/curriculum-instruction-and-assessment/ctae/pages/default.aspx
Những nguồn khác: Liên hệ Giám Đốc Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education Director) của hệ thống trường mà
con quý vị theo học.
Nguồn:
Trung Tâm Quốc Gia về Giáo Dục Trung Học và Chuyển Tiếp (National Center on Secondary Education and Transition
(NCSET))
Trung Tâm PACER (PACER Center)
Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (US Department of Education) (Ed.gov)
Thông tin trong tài liệu này chỉ là bản tóm lược và không cung cấp mọi chi tiết, ngoại lệ hoặc trường hợp. Vui lòng xem các nguồn trợ giúp khác hoặc hệ
thống địa phương của quý vị để biết thông tin đầy đủ. Không thông tin nào trong tài liệu này nhằm mục đích nêu luật mới hoặc thay cho bất kỳ luật, quy
định hoặc yêu cầu nào của tiểu bang hoặc liên bang.
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