Giúp con em của mình thành công trong trường học:
Hãy sớm tập thói quen đến trường đều đặn

Quý vị có biết không?
• Ngay từ khi vào học mẫu giáo, vắng mặt nhiều quá có thể dẫn đến việc em học sinh
không theo kịp các bạn trong lớp.
• Vắng mặt khoảng 18 ngày trong năm học (mười phần trăm trong tổng số ngày đi học)
có thể gây khó khăn hơn trong việc học đọc.
• Các em học sinh vẫn có thể không theo kịp các bạn trong lớp dù các em chỉ vắng mặt
một hay hai ngày trong mỗi vài tuần (các ngày này tính gộp lại có thể tới 18 ngày rất
nhanh)
• Việc vắng mặt của các em học sinh có thể ảnh hưởng đến toàn thể lớp học vì giáo
viên phải giảng dạy chậm lại để giúp các em vắng mặt theo kịp với các bạn trong lớp.
Đi học đều giúp các em học sinh cảm thấy tốt hơn về trường học và về chính bản thân của
các em. Hãy giúp các em tập thói quen đến trường đều đặn để các em hiểu ngay rằng đến
trường đúng giờ mỗi ngày là điều rất quan trọng.
Quý vị có thể làm gì!
• Hãy tập thói quen cho các em đi ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày.
• Soạn sẵn quần áo và cặp sách để ra từ tối ngày hôm trước.
• Giới thiệu con của mình với giáo viên dạy lớp trước khi vào học để giúp cháu quen
với trường lớp.
• Đừng cho cháu ở nhà trừ khi cháu bị bệnh thật sự. Đôi khi đau bụng có thể là dấu
hiệu của sự lo lắng thái quá và không phải là lý do để nghỉ ở nhà.
• Nếu con em của quý vị cảm thấy lo lắng khi đi học, hãy nói chuyện với các giáo viên
dạy lớp, các người cố vấn hay các vị phụ huynh khác để tham khảo ý kiến xem làm
thế nào giúp con em của mình cảm thấy thoải mái và phấn khởi trong việc học.
• Cố tránh các buổi hẹn khám bệnh hay các chuyến đi dài ngày trong các ngày đi học.
Thói quen đi học đều đặn sẽ giúp con em của quý vị học tốt trong trường,
giúp các em khi lên đại học và khi ra làm việc.
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