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TRƯỜNG TRUNG HỌC

CHUYỂN LÊN
TRUNG HỌC
DANH SÁCH KIỂM TRA VÀ NHỮNG GỢI Ý ĐỂ GIÚP QUÝ VỊ CHUẨN BỊ CHO CON
CHUYỂN LÊN TRUNG HỌC
Điều quan trọng nhất quý vị có thể thực hiện
để giúp con là chuẩn bị sẵn sàng. Dưới đây là
danh sách những điều quý vị có thể thực hiện để
chuẩn bị sẵn sàng.
Biết thông tin
☐ Nói chuyện với các giáo viên tại trường tiểu
học của con để tìm hiểu xem nhà trường
giúp học sinh Lớp 6 chuẩn bị để chuyển lên
trung học bằng cách nào.
☐ Đến dự những tối phụ huynh và các buổi phổ
biến thông tin tại trường của con (cả trường
tiểu học lẫn trường trung học). Đây là những
cơ hội tốt để tìm hiểu những gì đang xảy ra,
đặt câu hỏi và gặp gỡ các phụ huynh khác.
☐ Truy cập trang mạng của trường trung học
của con, xem coi có những gì đang xảy ra tại
trường và đọc một số bản tin gần đây.
☐ Đừng quên đọc bản tin trường của con vì
trong đó thường có thông tin và chi tiết cập
nhật về việc chuyển lên trung học.
☐ Tìm hiểu khi nào trường trung học của con
sẽ tổ chức ngày giới thiệu trường sở và bảo
đảm con sẽ đến dự. Nếu con không thể đến
dự, liên lạc với nhà trường và sắp xếp một
buổi tham quan trường cho quý vị và con.
☐ Vào ngày giới thiệu trường sở của trường
trung học, con quý vị sẽ được phát cẩm nang
nhà trường. Quý vị phải nhớ cùng với con
đọc và cả hai đều quen thuộc với thủ tục và
chủ trương của trường - chẳng hạn như giờ
học, làm bài tập ở nhà và đồng phục.

☐ Tìm hiểu xem trường của con đang thực hiện
những gì để giúp học sinh chuyển lên trung
học càng suôn sẻ càng tốt và bảo đảm con
quý vị sẽ tham dự. Ví dụ, trường của con
quý vị có thể tổ chức sinh hoạt và kỳ trại giới
thiệu trường sở.
☐ Liên lạc với trường trung học của con nếu
con quý vị bị bệnh tật, có bất cứ nhu cầu đặc
biệt nào hoặc quý vị lo lắng về điều gì đó. Nói
chuyện với nhân viên thích hợp tại trường, ví
dụ như điều phối viên cấp lớp, giám đốc dịch
vụ học sinh hoặc y tá của trường.
Chuẩn bị cho năm học
☐ Quý vị phải nhớ mua đồng phục, sách vở,
văn phòng phẩm và bất kỳ vật dụng nào
khác thật sớm trước khi năm học bắt đầu.
☐ Sắp xếp sẵn cách thức đi lại và bảo đảm con
quý vị biết sinh hoạt thường lệ và phải rời
nhà vào giờ nào. Nếu đi học bằng phương
tiện chuyên chở công cộng, đi thử một
chuyến để cháu cảm thấy thoải mái. Nếu sẽ
đón con sau khi tan trường, quý vị phải dặn
con đến chỗ nào gặp quý vị.
☐ Hoạch định cho ngày đầu tiên - như sắp xếp
cho con gặp một người bạn và bảo đảm
chúng biết đi đến đâu khi lớp học bắt đầu.
☐ Dán thời khóa biểu của con ở nơi quý vị dễ
nhìn thấy rõ ở nhà - ví dụ như tủ lạnh.
☐ Để sẵn bản đồ nhà trường và thời gian biểu
của con để quý vị dễ tham khảo mỗi ngày.
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☐ Chuẩn bị trước ở nhà - khuyến khích con sử
dụng cuốn nhật ký, có thói quen hàng ngày
để làm bài tập ở nhà, sắp xếp thời gian làm
bài tập với các sinh hoạt khác, và có chỗ để
làm bài tập ở nhà.

Nói chuyện với con của quý vị
Trước khi con bắt đầu đi học trung học

☐ Có kế hoạch về cách quý vị giữ liên lạc với
nhà trường như gởi lại lời ghi chú.

☐ Lắng nghe mối lo ngại của con và giúp con
đối phó với chúng trước khi chúng xảy ra.
Con quý vị nghĩ sẽ làm gì trước nhất? Con
quý vị sẽ làm gì nếu bị lạc hoặc đi đến lớp
học trễ?

☐ Lập kế hoạch mỗi tuần để con biết phải đem
theo đến trường những dụng cụ và sách vở
nào mỗi ngày.
☐ Vào ngày đi học đầu tiên, bảo đảm con quý
vị đã được chuẩn bị đầy đủ để đi học vào
ngày này:
• ngủ nghỉ đủ - ngủ ngon một là điều quan
trọng
• ăn bữa sáng đàng hoàng
• mặc đồng phục (nhiều trường học hạn chế
học sinh đeo đồ trang sức)
• đi đến trường thật sớm
• biết nơi gặp bạn bè trong sân trường

☐ Đặt câu hỏi như ‘Con nghĩ trường trung học
sẽ như thế nào?’ và ‘Con nôn nóng về những
gì?’

☐ Nói về gặp gỡ những người lạ, kết bạn và
làm quen với các giáo viên.
☐ Nói về vấn đề bắt nạt và áp lực của đồng
bạn. Bảo đảm con quý vị biết đi đến đâu để
tìm điều phối viên cấp lớp hoặc nhân viên
dịch vụ học sinh phòng khi cháu cần họ giúp
đỡ hoặc hướng dẫn.
☐ Nói về các sinh hoạt thông lệ của trường và
thời khóa biểu, và giúp con làm quen với bản
đồ nhà trường.

• biết nơi tập họp vào ngày đầu

☐ Giúp con có suy nghĩ thiết thực về việc từ từ
hòa nhập vào môi trường mới.

• biết lập trang, chia thành từng phần, giấy
nháp và hộp đựng bút chì

☐ Luôn sẵn sàng lắng nghe khi con có thắc
mắc hoặc muốn nói về trường.

• đem theo thức ăn tốt cho sức khỏe để ăn
vào giờ ra chơi buổi sáng và giờ ăn trưa

Trong những tuần đi học đầu tiên
☐ Hỏi con về ngày của con ở trường và trường
trung học là như thế nào - khuôn viên
trường, giáo viên, môn học mới và bạn bè.

• viết tên rõ ràng lên tất cả đồ đạc
• hẹn giờ và địa điểm đến đón và có kế
hoạch dự phòng trong trường hợp xảy ra
điều gì đó bất ngờ.

☐ Nói tốt về trường học với con và tập trung
vào những thành công của con.
☐ Củng cố các cách thức như suy nghĩ lạc
quan, thở sâu, ngủ đủ vào ban đêm và ăn
uống đầy đủ.
☐ Lắng nghe - tạo cơ hội cho con nói chuyện.
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