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Luật cho cấp tiểu học
Dựa trên luật của Băng Đảo:
Điều luật 18.
- Phụ huynh phải bảo vệ quyền được giáo dục của con mình ở lứa tuổi từ 616 tuổi. Ngoài ra phụ huynh có quyền biết các thông tin và quá trình học tập
ở trường của con mình.
- Vì lợi ích của con em mình phụ huynh cần phải cung cấp các thông tin cần
thiết cho nhà trường.
Điều luật 19.
Phụ huynh cần phải có trách nhiệm về việc học tập của con mình. Phụ huynh
cần hợp tác với các giáo viên để theo sát quá trình học tập của con mình.
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Sự tham gia của phụ huynh
trong việc giáo dục trẻ em
• Mục đích chính của sự hợp tác giữa nhà trường, phụ huynh và xã hội
là để đạt được mục tiêu giúp đỡ con em có kết quả tốt trong học tập
và trong tương lai.

• Khi phụ huynh, giáo viên, học sinh cùng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau
về giáo dục sẽ tạo ra một môi trường có ảnh hưởng tích đến học
sinh
.

Þýða - Thuy Thi Bui

Nghiên cứu cho thấy…
• Quan điểm tích cực về học tập và giáo dục có ảnh hưởng lớn đến kết
quả học tập tốt cho trẻ em.
• Điều quan trọng là phụ huynh biết mình cần phải làm gì
• Nếu phụ huynh thường xuyên liên lạc với nhân viên nhà trường sẽ
khiến trẻ có thiện cảm với nhà trường.
• Sự quan tâm và trách nhiệm của phụ huynh chính là mấu chốt cho
quá trình học tập của con em.
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Những lợi ích của sự hợp tác
• Trẻ em cảm thấy thoải mái khi ở trường.
• Thêm sự hào hứng và nâng cao kết quả học tập
• Tăng sự tự tin cho trẻ em
• Chăm đến trường và ít nghỉ học
• Phụ huynh và học sinh có quan điểm tích cực hơn về nhà trường
• Tăng thêm sức mạnh của sự hợp tác với phụ huynh trong vai trò nuôi
dưỡng và giáo dục trẻ em
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Đặc điểm của phụ huynh
gương mẫu
• Phụ huynh làm gương cho con
• Phụ huynh là những người có nhiều kỳ vọng vào con cái mình
• Phụ huynh thể hiện sự quan tâm

• Phụ huynh cùng thảo luận và trao đổi với con em mình
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Đặc điểm của phụ huynh
gương mẫu
• Phụ huynh ủng hộ những công việc của nhà trường

• Phụ huynh không bao giờ nói tiêu cực về giáo viên hoặc nhà
trường trước mặt con em mình.
• Phụ huynh nắm rõ và chấp hành những nội quy của nhà
trường.
• Phụ huynh tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết
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Những việc thường làm...

• Tham gia vào các buổi họp phụ huynh.
• Giúp đỡ con em mình làm bài tập ở nhà.
• Báo ốm
• Nhắc nhở việc học tập của con em mình
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Những công cụ hỗ trợ trên mạng
Orðabækur o.f. : Từ điển..

www.snara.is - islenska, enska, pólska , spænska, franska, ítalska, danska
https://is.glosbe.com/is/lt/leita - mörg tungumál
http://www.mcc.is/english/ - upplýsingar um Ísland á nokkrum tungumálum

Þýða - Thuy Thi Bui

Tiếng Băng Đảo là ngôn ngữ thứ hai

Mặc dù chúng ta hiểu ít thậm chí là không hiểu gì hết...
- Chúng ta hãy lắng nghe con mình đọc tiếng Băng đảo (không cần phải sửa)
- Hãy hỏi con về từ mới đã được học ở trường

- Hãy cùng con học một số từ
- Hãy dạy con sử dụng những công cụ hỗ trợ như- mạng, phim ảnh, máy dịch, từ điển
- Tìm một số sách học bằng tiềng mẹ đẻ
- Hãy thể hiện quan tâm và hiểu biết
- Hãy tích cực
… dạy con bằng tiếng mẹ đẻ!
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Tiếng Băng Đảo trên mạng
• https://www.mms.is/krakkavefir
• http://tungumalatorg.is/
• http://icelandiconline.is/index.html
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Tổng kết
• Bạn là phụ huynh / người giám hộ cần phải có trách nhiệm và quyết định
đúng đắn để tác động đến việc học tập và giữ liên lạc thường xuyên giữa
phụ huynh và trường sẽ khiến cho con có thái độ tích cực và có kết quả tốt
trong học tập.
• Phúc lợi và kết quả học tập tốt của trẻ dựa trên sự trao đổi và hợp tác tốt
giữa phụ huynh và nhà trường.
• Nên có quan điểm tích cực đối nhà trường và giáo viên.
• Đừng quên rằng chúng ta là phụ huynh cũng chính là một tấm gương cho
con cái chúng ta – chúng ta nên thể hiện sự quan tâm đến tiếng Băng Đảo
nhưng cũng đừng quên tiếng đẻ của mình.
• Chúng ta nên tìm trợ giúp khi cầnÞýða
thiết
- Thuy Thi Bui

