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Bắt đầu trong những dịch vụ tuổi ấu 
thơ cho những trẻ em học tiếng Anh 
như một ngôn ngữ phụ. 
 
Một sự bắt đầu tích cực trong dịch vụ tuổi ấu thơ là điều quan trọng. 
 
Việc ghé thăm dịch vụ trước khi bắt đầu là điều giá trị cho các cha 
mẹ và con cái. Nếu hoàn cảnh cho phép, hãy bắt đầu bằng các 
buổi ngắn giờ và dần dần dự các buổi dài giờ hơn để giúp các em 
thích nghi và cảm thấy thoải mái trong môi trường này. 
 
Các cha mẹ có thể kỳ vọng các nhà giáo dục có thái độ nồng nhiệt 
và hoan nghênh đồng thời khuyến khích việc sử dụng những ngôn 
ngữ khác tiếng Anh. Hầu hết các dịch vụ đều có thể cung cấp dịch 
vụ thông ngôn qua điện thoại để các  cha mẹ phát triển tiếng Anh 
như một ngôn ngữ phụ nhằm giúp họ hiểu được các thông tin. 
Ngoài ra, sự hỗ trợ song ngữ có thể có sẵn trong một giai đoạn 
ngắn để giúp những trẻ em nói một ngôn ngữ khác tiếng Anh ổn 
định trong dịch vụ. 
 
Các nhà giáo dục hoan nghênh sự tham gia của các bậc cha mẹ 
trong nhiều phương diện khác nhau của chương trình. Điều này 
giúp cho trẻ em cảm thấy được hoan nghênh và gắn bó với gia 
đình cũng như môi trường tuổi ấu thơ. Việc đó giúp các cha mẹ 
hiểu được điều gì xảy ra tại dịch vụ khi con của họ ở đó trong lúc 
họ không có mặt. 
 
 

Những cách cha mẹ có thể hỗ trợ con 
của mình ổn định trong các dịch vụ 
thưở ấu thơ. 

 Dành thời gian với con của mình tại dịch vụ - mô tả các sinh 
hoạt thường ngày trong dịch vụ cho con nghe, chơi đùa, đọc 
truyện, ca hát và nói chuyện với những trẻ em khác. 

 Trò chuyện với con của mình về những điều các em trải 
nghiệm và cảm nghĩ: trấn an và khuyến khích các em. 

 

Các nhà giáo dục sẽ muốn hiểu biết và tôn trọng văn hóa cũng 

như phong tục của các gia đình và tế nhị với những kinh nghiệm 

trong quá khứ. Việc chia sẻ các thông tin về gia đình với các nhà 

giáo dục sẽ giúp họ hiểu được trẻ em, các gia đình, ngôn ngữ, 

cách thức sống và kinh nghiệm của các em. Thí dụ về các thông 

tin mà các cha mẹ có thể cung cấp cho dịch vụ tuổi ấu thơ về con 

của mình bao gồm: 
 

 Thông tin về tình trạng sức khỏe–việc chủng ngừa, các nhu 
cầu y khoa, chứng bệnh hay các chứng dị ứng. 

 Cách thức các cha mẹ thay tã cho con.  

 Cách thức các em sử dụng nhà vệ sinh (nhà vệ sinh tại các 
dịch vụ tuổi ấu thơ không có cửa để các nhà giáo dục có 
thể giám sát các em và giúp đỡ nếu các em cần tới). 

 

In
fo

rm
a

tio
n
 fo

r fa
m

ilie
s
: H

a
n

d
o

u
t 2

 - V
ie

tn
a

m
e

s
e
 



 

 Những thức ăn các em ăn, tập quán / các sinh hoạt thường
lệ vào giờ ăn.

 Các em quen thuộc ra sao với việc được cho ăn hoặc nếu
các em tự mình ăn.

 Việc nghỉ ngơi của các em / nhu cầu ngủ nghỉ: chẳng hạn
như các bài hát do cha mẹ hát, một cuốn sách ưa thích,
một món đồ chơi hoặc một chiếc mền đặc biệt và giờ giấc
các em thường nghỉ ngơi/ngủ trong ngày.

 Cách thức cha mẹ vỗ về con của mình.
 Cách thức cha mẹ hỗ trợ đối với hành vi cư xử của con

mình, chẳng hạn như biện pháp kỷ luật nào được sử dụng
ở nhà.

 Các em thích chơi với những gì.
 Các tập tục văn hóa và gia đình, và các hoạt động kỷ niệm.

Mang ngôn ngữ gia đình và văn hóa của 
trẻ em vào môi trường tuổi ấu thơ: 
Kiến thức và các kỹ năng tập đọc, viết và làm toán của trẻ em được 
hỗ trợ qua việc các nhà giáo dục lôi kéo các em tham gia vào việc 
thảo luận, khuyến khích các em phát triển các kỹ năng tư duy qua trò 
chơi kịch nghệ, xem chung sách và đọc truyện, ca hát và vui chơi với 
các em. Những kinh nghiệm này cũng sẽ giúp trẻ em học tiếng Anh. 

Các cha mẹ được khuyến khích: 

 Đọc sách hình và kể chuyện bằng ngôn ngữ gia đình cho
con của mình và các trẻ em khác trong dịch vụ nghe.

 Dành thời gian trò chuyện với con của mình và những
người khác nói cùng ngôn ngữ.

 Dạy cho các nhà giáo dục biết các bài hát, vần điệu và thơ
phú bằng ngôn ngữ của mình để các nhà giáo dục có thể
sử dụng với tất cả trẻ em.

 Mang âm nhạc của văn hóa mình vào dịch vụ  – âm nhạc 
hay các nhạc cụ được thâu trong băng đĩa.

 Mang vào những món đặc biệt hay thường được sử dụng 
trong văn hóa của mình, chẳng hạn như hình ảnh và các
món đồ tạo tác.
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