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Kỹ năng đọc viết là gì? 
Kỹ năng đọc viết là năng lực đọc, xem, viết, thiết kế, nói và nghe 
để cho phép chúng ta giao tiếp hiệu quả và hiểu được thế giới.

Tại sao kỹ năng đọc viết lại quan trọng?

Kỹ năng đọc viết đóng vai trò thiết yếu để đảm bảo con em quý vị có cơ hội thành công tốt nhất 
trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng đọc viết cho phép chúng ta hiểu những văn 
bản viết, hình ảnh và lời nói bao gồm sách, báo, tạp chí, thời gian biểu, đĩa DVD, chương trình 
truyền hình và phát thanh, ký hiệu, bản đồ, các cuộc hội thoại và những hướng dẫn.

Những cách giúp con em quý vị phát triển kỹ năng đọc viết 
Nghiên cứu đã cho thấy động lực và thành tích của trẻ sẽ cải thiện khi cha mẹ hay người chăm 
sóc tham gia vào quá trình giáo dục các em. Quý vị có thể làm nhiều việc hàng ngày để khuyến 
khích trẻ học đọc viết, bao gồm:
• khen ngợi và khuyến khích những nỗ lực đọc viết của trẻ
• chia sẻ kiến thức và giải thích cách quý vị dùng kỹ năng đọc viết trong cuộc sống hàng ngày

của quý vị
• khuyến khích trẻ đọc và xem nhiều loại văn bản như báo, tiểu thuyết, truyện tranh, tạp chí,

trang web, thư điện tử, thời gian biểu, hướng dẫn và công thức nấu ăn
• khuyến khích trẻ đọc và thiết kế cho nhiều mục đích sử dụng nguồn tài liệu in và điện tử -

thư mời, lời cảm tạ, danh mục mua sắm, thông điệp, nhật ký và trình chiếu điện tử
• khuyến khích trẻ nói và nghe cho nhiều mục đích –chia sẻ truyện cười, đưa ra hướng dẫn

hay hỏi thông tin
• chia sẻ tình yêu ngôn ngữ
• thảo luận những hình thức khác nhau của văn bản tùy thuộc vào mục đích và người tiếp

nhận văn bản-ví dụ, tin nhắn có chính tả khác so với những bài tập ở trường học
• nói về những điều hài hước, thú vị hay hữu ích quý vị đã đọc hay xem
• thảo luận về những tác giả, nhà sản xuất, đạo diễn hay người vẽ minh họa ưa thích và tại

sao quý vị thích họ
• thảo luận những từ ngữ mới lạ và khám phá những từ ngữ này bằng từ điển dạng in và điện

tử
• chơi những trò chơi giúp phát triển kiến thức và tăng niềm vui với ngôn ngữ
• tận dụng những tài liệu cộng đồng để tìm thông tin, thư viện trường và địa phương, câu lạc

bộ, nhóm cộng đồng và trang web.
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Kỹ năng tính toán là gì? 
Tính toán giỏi là sử dụng toán học một cách tự tin và hiệu quả để 
đáp ứng những nhu cầu hàng ngày của cuộc sống.

Tại sao kỹ năng tính toán lại quan trọng?
Kỹ năng tính toán cho phép quý vị phát triển tư duy lô-gic và chiến lược suy luận trong cuộc 
sống hàng ngày. Chúng ta cần kỹ năng tính toán để giải quyết những bài toán và hiểu thời gian, 
con số, khuôn mẫu và hình dạng cho những hoạt động như nấu ăn, đọc bản đồ hay hóa đơn, 
đọc hướng dẫn và thậm chí chơi thể thao. 

Những cách giúp trẻ phát triển kỹ năng tính toán
Nghiên cứu đã cho thấy động lực và thành tích của trẻ sẽ cải thiện khi cha mẹ hay người chăm 
sóc tham gia vào quá trình giáo dục các em. Quý vị có thể làm nhiều việc hàng ngày để khuyến 
khích trẻ học đọc viết, bao gồm:
• khuyến khích trẻ sử dụng ngôn ngữ toán học-số lượng, kích cỡ
• thảo luận việc sử dụng con số, khuôn mẫu và hình dạng trong đời sống hàng ngày-con số

tìm thấy trong sách thư viện, khuôn mẫu không gian hay những hình dạng trong sân chơi,
trong nhà và kiến trúc

• nói về những trường hợp khi quý vị dùng toán học trong công việc hàng ngày và tình huống
thực tế-nấu ăn, đọc bản đồ, xây dựng và chơi thể thao

• tìm hiểu những tình huống sử dụng tiền như đi mua sắm, ngân sách và thẻ tín dụng
• dự toán, đo đạc và so sánh chiều dài và chiều cao, độ nặng nhẹ của vật và sức chứa của

hộp đựng
• nói về những cách khác nhau để giải quyết một bài toán
• dùng công cụ hàng ngày như thước dây hay cân nhà bếp và thảo luận về các đơn vị đo
• hỏi những câu như ‘điều đó có nghĩa không?’ ‘lời giải có hợp lý không?’ hay ‘chúng ta có thể

làm cách nào khác?’
• quan sát và sử dụng thời gian biểu, lịch và đồng hồ cho nhiều mục đích khác nhau như các

tiết học, lập kế hoạch nghỉ và bắt phương tiện giao thông công cộng
• giúp trẻ tính giá cả và tiền thừa trả lại
• chơi những trò chơi số sử dụng tạp chí, sách, báo, và biển số xe
• tổ chức, phân loại và đếm bộ sưu tập những thứ như đồ chơi, sách, quần áo và giày.

Để biết thêm thông tin về cách quý vị có thể giúp trẻ kỹ năng đọc viết và tính 
toán, xin hãy ghé thăm www.education.qld.gov.au/parents/map hoặc liên hệ với 
giáo viên hay trường của con em quý vị.


