Lời khuyên dành cho phụ huynh
Phụ huynh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ
học sinh học tập. Các nghiên cứu đều cho thấy học sinh thể
hiện tốt hơn tại trường học nếu phụ huynh của trẻ cũng tham
gia quá trình học tập. Bạn không cần thành thạo tiếng Anh
cũng có thể giúp và hỗ trợ con cái tại trường học.

Giúp con cái học tiếng Anh
Là phụ huynh, bạn nên hỗ trợ con cái học tiếng Anh bằng
cách:
• thường xuyên đọc sách/truyện cho con bằng tiếng mẹ đẻ
và/hoặc tiếng Anh
• khuyến khích con chủ động duy trì và gia tăng việc sử dụng
tiếng mẹ đẻ
• làm quen với Chương trình học Quốc Gia Úc và điều con
bạn mong muốn được học tại trường
• khuyến khích con kể về những trải nghiệm của trẻ ở trường
• trao đổi với giáo viên của con hoặc nhân viên phù hợp khi
bạn có câu hỏi hoặc mối quan ngại về chương trình học tập
hoặc sự tiến bộ của con bạn
• tham dự các buổi trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên.
Khi đến thăm trường học của con, bạn có thể hẹn trao đổi với
giáo viên bằng cách liên hệ với phòng tiếp tân của trường. Nếu
tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của bạn và bạn cảm
thấy thoải mái hơn khi nói ngôn ngữ của mình, bạn có thể yêu
cầu thành viên gia đình hoặc bạn bè đi cùng bạn đến trường
và giúp bạn trao đổi với nhân viên nhà trường. Hoặc bạn có
thể yêu cầu trường học cung cấp phiên dịch viên thông qua
Dịch vụ Biên phiên dịch. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí.

Sử dụng ngôn ngữ của bạn
Là phụ huynh, điều quan trọng là bạn không ngừng sử dụng
tiếng mẹ đẻ của gia đình tại nhà.
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Ngôn ngữ hoặc phương ngữ chính của con bạn liên quan mật
thiết với căn tính của trẻ. Việc khuyến khích con bạn không
ngừng phát triển ngôn ngữ chính giúp trẻ làm quen với sự
thay đổi về xã hội và cảm xúc dễ dàng hơn khi chuyển sang
các môi trường học tập mới.

Việc liên tục sử dụng ngôn ngữ chính của trẻ cho phép trẻ phát
triển vốn từ vựng và kiến thức về thế giới phù hợp với độ tuổi
mà không phải chờ cho đến khi trẻ học tiếng Anh đủ để tham
gia những chủ đề này.
Có một lĩnh vực nghiên cứu khả tín cho thấy học viên có nền
tảng ngôn ngữ hoặc phương ngữ chính vững chắc có nhiều
khả năng học tiếng Anh nhanh hơn và đạt thành quả học tập
tốt hơn. Trẻ sẽ khó học ngôn ngữ khác nếu không có nền tảng
ngôn ngữ chính được định hình và củng cố trong khi học ngôn
ngữ khác đó. Việc xây dựng và củng cố nền tảng tiếng mẹ đẻ
cho con bạn có vai trò thiết yếu để phát triển thành công kiến
thức và kỹ năng tiếng Anh của trẻ.

Cùng trường học giúp đỡ trẻ
Nếu trẻ vẫn đang học nói, đọc và viết tiếng Anh, trẻ được coi là
người học Anh ngữ dưới dạng ngôn ngữ bổ sung hoặc phương
ngữ (EAD/L) và được hỗ trợ thêm nhằm giúp trẻ học tập.
Tất cả học sinh tại các trường học của Úc đều học Chương
trình học Quốc Gia Úc.
Do con bạn học tiếng Anh cùng lúc với nội dung mới, các bài tập
được điều chỉnh để phù hợp với mức độ thành thạo tiếng Anh
của trẻ. Khi tiếng Anh của trẻ tiến bộ hơn, hình thức hỗ trợ trẻ
sẽ thay đổi.

Bài tập về nhà
Mỗi trường học đều có quy định riêng về bài tập về nhà. Bài tập
về nhà giúp học sinh tổng hợp những điều học được trong lớp,
xây dựng thói quen học tập tốt và để các thành viên gia đình
tham gia học cùng trẻ. Nếu con bạn không thể hiểu
được bài tập về nhà của trẻ, bạn nên trao đổi với giáo viên
về việc đó.
Đọc sách giải trí và tiêu khiển tại nhà là một dạng bài tập về nhà
rất hữu ích. Bạn có thể đọc cho con bạn, đọc cùng con hoặc trẻ
có thể tự đọc. Sách có thể bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng mẹ
đẻ của bạn và có thể được mượn từ thư viện trường hay thư
viện của hội đồng địa phương.

