
 
Quý vị có thể giúp con quý vị học từ xa như thế nào?  

 

• Hãy quan tâm xem con quý vị có bài tập do trường giao không và cháu có hiểu chúng hay không. 
Trường học vẫn hoạt động kể cả khi con quý vị không đến trường. Hãy chắc chắn rằng Quý vị và 
con quý vị được thông báo về những gì diễn ra ở trường, cháu thường xuyên nhận được công việc 
để làm ở nhà,  hiểu chúng và có thể làm việc đó một cách độc lập.         

• Hãy liên hệ với trường. Nếu tiếng Séc của con quý vị không đủ tốt và quý  vị không thể giúp đỡ, 
hoặc nếu có bất kỳ lý do nào khác khiến con quý vị không thể thực hiện các bài tập, hãy liên hệ với 
giáo viên chủ nhiệm và cho họ biết về thực tế này. Quý vị không phải xấu hổ, hiện tại rất nhiều quý 
cha mẹ kể cả cha mẹ Séc cũng đang ở trong tình huống như Quý vị. Giáo viên sẽ thông cảm và giúp 
đỡ.          

• Hãy tạo môi trường cho trẻ học tập. Hãy thiết lập một chế độ đều đặn thường xuyên như các buổi 
học bình thường ở trường. Trẻ nên thức dậy và đi ngủ vào thời gian giống nhau. Vào buổi sáng nên 
dành thời gian để hoàn thành việc chuẩn bị bài vở.  Trong ngày không quên nghỉ ngơi, ở ngoài trời 
hoặc giúp đỡ gia đình các việc nhỏ.      

• Hãy giúp trẻ dàn trải và gửi bài tập đi. Ngay cả khi Quý vị không thể giúp con làm bài tập, Quý vị 
hãy giúp con lên kế hoạch để làm các  bài tập của chúng. Chỉ cần làm một hoặc hai bài tập một ngày 
và có nghỉ ngơi. Sau đó gửi các bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.  

• Không ngại yêu cầu được giúp đỡ. Quý vị cần được giúp đỡ trong việc giao tiếp với nhà trường?  
www.integracnicentra.cz , www.meta-ops.cz  có thể môi giới cho quý vị phiên dịch và bản dịch.  
Nếu con quý vị cần có sự hỗ trợ để làm bài tập, hãy liên hệ với các tình nguyện viên từ các tổ chức. 
Liên hệ có thể được tìm thấy tại: https://cizinci.npicr.cz/prehled-moznosti-distancniho-
doucovani-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem/ 

• Cho phép trẻ liên lạc với tiếng Séc. Ngay cả khi không có giáo dục thường xuyên ở trường, con quý 
vị  vẫn cần tích cực duy trì liên lạc với tiếng Séc, đặc biệt khi quý vị không nói tiếng Séc ở nhà. Hoàn 
thành bài tập của nhà trường giao chưa đủ. Truyền hình Séc phát sóng nhằm vào các học sinh, như 
UčíTelka hoặc Rádio Junior của Radio Séc có thể giúp đỡ.  Quý vị có thể tìm thấy các ý tưởng tại. 
https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod trong phần nguồn online để học. 

• Hãy học tiếng Séc cùng con. Hãy cho con thấy rằng bản thân Quý vị cũng muốn cải thiện tiếng Séc. 
Hãy cùng nhau xem phim Séc, các chương trình giáo dục, nghe audiobook hoặc thử học ngôn ngữ 
trực tuyến tương tác: https://www.cestina2.cz/, https://www.mluvtecesky.net hoặc tải ứng dụng 
vào điện thoại di động Duolinguo nebo Memrise 

• Hãy thưởng khi cháu có nỗ lực. Rất khó để hoàn thành bài vở bằng ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ. 
Hãy khen con mình đã vật lộn với các bài tập và cho cháu thấy rằng quý vị tin vào khả năng của 
cháu, hãy ủng hộ cháu ngay cả khi thất bại.   

* bản dịch bằng tiếng nước ngoài có sẵn tại: https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod 

http://www.integracnicentra.cz/
http://www.meta-ops.cz/
https://cizinci.npicr.cz/prehled-moznosti-distancniho-doucovani-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem/
https://cizinci.npicr.cz/prehled-moznosti-distancniho-doucovani-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem/
https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod
https://www.cestina2.cz/
https://www.mluvtecesky.net/
https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod

