MỖI NGÀY LÀ CƠ HỘI
TUYỆT VỜI ĐỂ TRẺ
CỦA QUÝ VỊ HỌC HỎI
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Quý vị có thể làm những điều đơn
giản để giúp con mình chuẩn bị
sẵn sàng vào mẫu giáo. Xin giới
thiệu về Những Chỉ Dẫn Mức Tiến
Triển Tuổi Ấu Thơ Minnesota.

NHỮNG LÃNH VỰC HỌC HỎI:
Giao tiếp xã hội và Cảm xúc.......................................................................................... trang 3
Những cách học hỏi của con quý vị............................................................................... trang 4
Ngôn ngữ và Giao tiếp................................................................................................... trang 5
Tính sáng tạo và Nghệ thuật.......................................................................................... trang 6
Toán, Khoa học và Tư duy suy nghĩ............................................................................... trang 7
Phát triển thể chất.......................................................................................................... trang 8

1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
Tập hướng dẫn này được ấn hành dựa trên Đạo Luật Hồi Phục và Tái Đầu Tư của Mỹ năm 2009 (American Recovery
and Reinvestment Act of 2009, hay ARRA) (P.L.111-5), là nguồn ngân quỹ có sẵn cho Minnesota để nâng cao mức phối
hợp và cộng tác giữa các chương trình và dịch vụ giáo dục và chăm sóc tuổi ấu thơ.
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Thông tin về

Những Chỉ Dẫn Mức Tiến
Triển Tuổi Ấu Thơ Minnesota:
Những Chỉ Báo Mức Tiến Triển Tuổi Ấu Thơ Minnesota (Minnesota Early Childhood Indicators of
Progress, hay ECIPs) cho biết các mục tiêu học hỏi cho trẻ sơ sanh, đi chập chững và trẻ em trong
độ tuổi dự bị mẫu giáo. Các chương trình tuổi ấu thơ phẩm chất cao sử dụng ECIPs trong những
lớp học cho trẻ thơ. ECIPs dự kiến những điều trẻ em có thể biết và làm được trong mỗi độ tuổi
và chuẩn bị điều gì cho trẻ em vào mẫu giáo. Là cha mẹ, quý vị giữ vai trò quan trọng và có thể sử
dụng thông tin này để giúp con mình học hỏi và chuẩn bị sẵn sàng cho em đi học. Muốn biết thêm
thông tin, hãy duyệt qua trang tài nguyên ở cuối tập hướng dẫn này.

* Có ECIPs đầy đủ tại: http://education.state.mn.us

Tập hướng dẫn này giúp quý vị:
• Biết rõ hơn về quá trình phát triển và học hỏi của
trẻ dự bị mẫu giáo.
• Làm những điều đơn giản cùng với con mình để
hỗ trợ cho quá trình học hỏi và phát triển của em.

• Chia sẻ và bàn thảo về quá trình học hỏi và phát
triển của con mình với người trông nom, giáo
viên dạy trẻ thơ của em, hoặc người khác trong
gia đình.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng:
• Gia đình và giáo viên của trẻ em được xếp hạng
quan trọng nhất trước tiên.
• Mức tăng trưởng và phát triển hỗ trợ cho mức độ
học hỏi. Phải bảo đảm đưa trẻ của quý vị đi khám
trẻ em khỏe mạnh, khám răng và chích ngừa
theo lịch trình mà người chăm sóc sức khỏe của
quý vị ấn định. Phải bảo đảm thính giác và thị
giác của con mình được kiểm tra, trong lần khám
thăm dò dự bị mẫu giáo hoặc do người chăm sóc
sức khỏe của quý vị thực hiện.
• Gia đình, nền văn hóa, cộng đồng và các yếu
tố khác ảnh hưởng đến mức độ học hỏi và phát
triển của con quý vị.
• Chăm sóc một cách thương yêu trìu mến giúp tạo
lập mối quan hệ tin tưởng.

3-5
tuổi

• Trẻ của quý vị tăng trưởng và thay đổi nhanh
chóng — đây là giai đoạn phát triển quan trọng
và đầy hứng khởi vì trẻ em học hỏi và thực hành
nhiều kỹ năng mới.
• Nhiều kỹ năng đang phát triển cùng lúc.
• Trẻ thơ có thể làm được nhiều điều.
• Trẻ em phát triển theo quy luật đã biết nhưng
theo tốc độ của riêng mình.
• Trẻ em cùng độ tuổi thường có mức độ học hỏi
khác nhau. Hiểu biết mức độ tăng trưởng, phát
triển và học hỏi của trẻ em là yếu tố quan trọng
khi hoạch định mục tiêu.
• Trẻ thơ của quý vị học hỏi qua vui chơi bằng
cách khám phá thế giới của em - một mình, với
quý vị và người khác.
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LÃNH VỰC HỌC HỎI:

GIAO TIẾP XÃ HỘI
CẢM XÚC
Giúp trẻ của quý vị tiếp nhận ý thức lành mạnh về khả năng, cá tính, những
điều yêu hay ghét của riêng mình và dạy em cách giao tiếp với người khác.
Trẻ của quý vị sẽ học cách kết bạn, giải quyết mâu thuẫn, cũng như vui chơi
và chung sức hợp tác với nhau theo nhóm.
* Sự tin tưởng và Ổn định tinh thần

* Tự chế ngự

* Tự nhận thức

* Mối quan hệ

Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách:
• Phải bảo đảm trẻ của quý vị có các mối quan
hệ thân thương, ấm áp.
• Tạo ra nơi an toàn để trẻ của quý vị thổ lộ
với quý vị về cảm giác và các vấn đề rắc rối
mà không bị những hậu quả nghiêm khắc do
phạm lỗi.
• Suy nghĩ xem trẻ của quý vị thích làm gì,
và đề xướng các hoạt động hỗ trợ em.
• Thử những điều mới với trẻ của mình bằng
cách thổ lộ với nhau và cùng nhau học hỏi.
• Giúp trẻ của quý vị thực hành cách lắng nghe
và trò chuyện với người khác trong bối cảnh
xã hội.
• Giải đáp các ý kiến hay thắc mắc của con
quý vị về những khác biệt giữa mọi người
một cách tích cực, xác thực.

• Trò chuyện với trẻ của quý vị xem em cảm
thấy như thế nào và người khác có thể cảm
thấy như thế nào. Giảng dạy trẻ của quý vị
biểu lộ cảm xúc của em một cách thích hợp.
• Làm gương tốt cho trẻ của quý vị khi giao
tiếp với người khác.
• Ấn định các giới hạn cho trẻ của quý vị và
khuyên dạy em sao cho em có thể sống
trong các giới hạn đó.
• Cho phép trẻ của quý vị có các lựa chọn có
trách nhiệm sao cho em có thể học cách ấn
định các giới hạn cho bản thân.
• Giúp trẻ của quý vị giải quyết vấn đề rắc
rối (nếu có). Khuyên dạy em nên giúp đỡ
người khác.

• Dạy bảo trẻ của quý vị về nền văn hóa của
em và của người khác và giúp em hiểu rõ
những khác biệt.
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LÃNH VỰC HỌC HỎI:

NHỮNG CÁCH
HỌC HỎI CỦA
CON QUÝ VỊ
Nên chú ý đến thái độ, hành vi và kiểu cách học hỏi của con quý vị.
Không chỉ về cách học hỏi của con quý vị, mà còn là cách thức khơi
gợi thái độ tích cực.
* Thích tìm hiểu

* Sự kiên trì

* Chấp nhận rủi ro

* Tư duy suy nghĩ và Diễn giải

* Trí tưởng tượng và Óc sáng tạo

Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách:
• Luôn lạc quan khi trẻ của quý vị phạm lỗi và
giúp em học hỏi từ lỗi lầm đó.

• Cung cấp các tài liệu và hoạt động thích hợp
với độ tuổi.

• Cung cấp các đồ vật gia dụng hàng ngày có
an toàn và được sử dụng nhiều cách khác
nhau, như ly nhỏ hay chén đo lường.

• Nếu trẻ em cần giúp đỡ, quý vị nên giúp đỡ.
Nhưng đừng lo bao biện.

• Giám sát thời gian xem màn hình của con
quý vị - chỉ được 2 giờ trở xuống mỗi ngày:
Tivi/phim video, trò chơi video, máy điện
toán và điện thoại di động.
• Sắp xếp nơi và thời gian sao cho trẻ của quý
vị có thể thường xuyên vui chơi hoặc thực
hiện công việc mà không bị gián đoạn.

3-5
tuổi

• Khuyên dạy trẻ của quý vị giữ bình tĩnh và
tập trung khi cố gắng thực hiện công việc
phức tạp.
• Hỏi trẻ của quý vị, “Điều gì sẽ xảy ra nếu…”
• Khuyên dạy trẻ của quý vị làm thử những
điều mới và giải quyết vấn đề rắc rối một
cách sáng tạo.
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LÃNH VỰC HỌC HỎI:

NGÔN NGỮ
GIAO TIẾP
Biết đọc, nói và giao tiếp là yếu tố quan trọng cho hạnh phúc và sự thành
đạt của con quý vị.
* Những bước tập đọc đầu tiên

* Lắng nghe

* Những bước tập viết đầu tiên

* Nói

Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách:
• Sử dụng tên thật của các món đồ cùng với trẻ
của quý vị để giúp tạo dựng từ ngữ.

• Yêu cầu trẻ của quý vị kể truyện và nói thêm
vào câu truyện đó.

• Thực hiện cuộc trò chuyện trong bữa ăn và
các hoạt động hàng ngày khác như trước khi
ngủ, trong khi tắm và vui chơi.

• Khuyên bảo trẻ của quý vị trò chuyện và giao
tiếp với trẻ em và người lớn khác.

• Sử dụng các nhịp và bài hát cùng với trẻ của
quý vị để em chú ý đến âm thanh và từ ngữ.
• Yêu cầu trẻ của quý vị làm các công việc hoặc
trò chơi đơn giản, trong đó cần dùng hành
động và ngôn ngữ.
• Đáp lại khi trẻ của quý vị muốn giao tiếp bằng
cách dùng cử chỉ điệu bộ, hành động và từ
ngữ. Giúp trẻ của quý vị nói rành rọt những từ
ngữ mà em đang muốn biểu lộ.

• Thường xuyên đọc sách cho trẻ của quý
vị nghe.
• Cung cấp các vật liệu dùng để viết, chẳng hạn
như giấy, viết chì, viết chì màu bằng sáp và
bút lông.
• Giúp trẻ của quý vị nhận biết tên riêng của em
và thực hành viết chữ.
• Dẫn trẻ em dến thư viện cùng quý vị và mượn
những tập sách về các lãnh vực mà trẻ em
thích đem về nhà.

• Trò chuyện với trẻ của quý vị bằng ngôn ngữ
sắc tộc chánh ở nhà và/hoặc tiếng Anh, và
khuyên dạy em sử dụng ngôn ngữ đó ở nhà
của quý vị.
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LÃNH VỰC HỌC HỎI:

TÍNH SÁNG TẠO
NGHỆ THUẬT
Nghệ thuật không chỉ là thú vui cho trẻ của quý vị, mà còn giảng dạy cho
em về tư duy suy nghĩ sáng tạo và độc lập.
* Sự sáng tạo

* Đánh giá thẩm định

* Hồi đáp

Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách:
• Cung cấp các chất liệu nghệ thuật khác nhau
và thực hiện các hoạt động cùng với em. Khơi
gợi sự sáng tạo độc lập ở trẻ của quý vị, thay
vì bắt chước theo khuôn mẫu.
• Khuyến khích trẻ của quý vị thích thú âm nhạc
và nhảy múa.

• Khám phá nghệ thuật văn hóa thích hợp với
thiếu nhi, cả nền văn hóa của quý vị lẫn các
nền văn hóa khác, bao gồm kể truyện, buổi
hòa nhạc, triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ, vở
kịch, viện bảo tàng, các sinh hoạt văn hóa cổ
truyền và hơn thế nữa.

• Trưng bày “tác phẩm nghệ thuật” của con quý
vị tại nhà.
• Biểu lộ sự quan tâm thích thú với các hoạt
động có óc sáng tạo và nghệ thuật của con
quý vị và người khác.

3-5
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LÃNH VỰC HỌC HỎI:

TOÁN, KHOA
HỌC
TƯ
DUY SUY NGHĨ
Khơi gợi tính thích tìm hiểu về thế giới của con quý vị bằng cách sử dụng
toán học và lập luận, tư duy khoa học, và giải quyết vấn đề.
* Sử dụng toán học và lập luận
* Am hiểu các mối quan hệ

* Giải quyết vấn đề bằng cách dùng
tư duy khoa học

Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách:
• Sử dụng các chất liệu gia dụng để trẻ của quý
vị đếm, đo lường, và tìm ra mấu hình, chẳng
hạn như bày bàn ăn hoặc sắp xếp quần áo.

• Giúp trẻ của quý vị có kinh nghiệm về thế giới
thiên nhiên ngoài trời.

• Yêu cầu trẻ của quý vị sắp xếp các món đồ
gia dụng hay chất liệu tự nhiên theo màu sắc,
kích cỡ hoặc các loại khác.

• Hỏi trẻ của quý vị xem tại sao em nghĩ rằng có
chuyện gì đó xảy ra và bàn thảo.

• Chỉ ra kích cỡ, hình dạng và vị trí của các vật
dụng hàng ngày.

• Khuyến khích cho trẻ vui chơi với cát và nước.

• Cung cấp bộ xếp hình khối và các món đồ
khác để khuyến khích thực hiện các dự án
xây cất.

• Cùng nhau đọc các số, đếm và hình dạng
trong sách thiếu nhi.

3-5
tuổi

NHỮNG LÃNH VỰC HỌC HỎI:
Giao tiếp xã hội và Cảm xúc

Ngôn ngữ và Giao tiếp

Toán, Khoa học, và Tư duy suy nghĩ

Những cách học hỏi của con quý vị

Tính sáng tạo và Nghệ thuật

Phát triển cơ bắp

8

MỖI NGÀY LÀ CƠ HỘI TUYỆT VỜI ĐỂ TRẺ CỦA QUÝ VỊ HỌC HỎI

LÃNH VỰC HỌC HỎI:

PHÁT TRIỂN
THỂ CHẤT
Tình trạng phát triển thể chất của con quý vị là yếu tố quan trọng cho cuộc
sống hạnh phúc và lành mạnh.
* Sử dụng cơ bắp lớn

* Sức khỏe và Hạnh phúc

* Sử dụng cơ bắp nhỏ

Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách:
• Khi trẻ của quý vị được 3 tuổi, hãy ghi
danh cho em được Thăm Dò Tuổi Ấu Thơ
(Early Childhood Screening) qua khu học
chánh địa phương.

• Đưa cho trẻ của quý vị bộ ráp hình, bộ xếp
hình khối, các hột và đồ vật nhỏ khác sao
cho em có thể di chuyển loanh quanh bằng
ngón tay.

• Khuyên dạy trẻ của quý vị tích cực hoạt động
thể chất ngay cả ở trong nhà lẫn ngoài trời.

• Vẽ và viết cùng với trẻ của quý vị.

• Dành thời giờ ở ngoài trời cùng với trẻ của
quý vị để chạy, nhảy hoặc đu đưa trên xích đu.
• Thực hiện hoạt động thể chất như là một phần
trong cuộc sống hàng ngày - đi bộ, chạy, nhảy,
leo trèo, v.v...
• Dành thời giờ ở trong nhà cùng với trẻ của
quý vị để nhảy múa, đi bộ hoặc cuộn tròn các
vớ liệng vào giỏ.

• Viết nguệch ngoạc trên tập giấy, lập danh sách
mua hàng tại tiệm tạm hóa, hoặc vẽ tranh cho
những người thương yêu.
• Ấn định các công việc thường nhật để ăn uống
thức ăn lành mạnh, sự nghỉ ngơi và giờ đi ngủ.
• Khuyên dạy trẻ thể hiện tính tự lập trong các
công việc tự chăm sóc (mặc đồ, rửa tay và
đánh răng).
• Tạo ra gia cư và môi trường vui chơi an toàn.

• Cho trẻ của quý vị sử dụng các đồ vật hay
dụng cụ nhỏ, như viết chì màu bằng sáp, cái
zipper, nút hoặc món đồ khác. Điều này sẽ giúp
em thực tập dể dùng với nhóm cơ bắp nhỏ.

3-5
tuổi

NHỮNG LÃNH VỰC HỌC HỎI:
Giao tiếp xã hội và Cảm xúc

Ngôn ngữ và Giao tiếp

Toán, Khoa học, và Tư duy suy nghĩ

Những cách học hỏi của con quý vị

Tính sáng tạo và Nghệ thuật

Phát triển cơ bắp
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MỖI NGÀY LÀ CƠ HỘI TUYỆT VỜI ĐỂ TRẺ CỦA QUÝ VỊ HỌC HỎI

Quý vị không đơn côi một mình!

Sau đây là nhiều tài nguyên
cho quý vị và con mình.
Minnesota Parents Know
Minnesota Parents Know (Cha Mẹ ở Minnesota Nên Biết) là mạng lưới để dễ dàng sử dụng, cho biết các bước phát
triển quan trọng kể từ lúc sanh đến năm tuổi. Mạng lưới này cung cấp thông tin đáng tin cậy về quá trình phát triển,
sức khỏe, học hỏi, thông tin an toàn của trẻ em và các chủ đề về nuôi dạy trẻ. Nên tìm hiểu cách thức quý vị có thể
giúp đỡ con mình học hỏi và tăng trưởng khi cần thiết.
parentsknow.state.mn.us
• Thường xuyên cập nhật các chủ đề về nuôi dạy trẻ.
• Xem phim video và nghe thông tin dự báo về mức độ
phát triển của trẻ em và các chủ đề về nuôi dạy trẻ.
• Đọc các bài báo về nhiều chủ đề khác nhau về nuôi
dạy trẻ, từ việc đọc sách cho trẻ em, ghế an toàn
trên xe hơi, đến cách chọn đồ chơi tốt nhất cho
con mình.
• Tìm hiểu về “Help Me Grow“ (Giúp Con Lớn Khôn)
và tài nguyên cho trẻ thơ có nhu cầu đặc biệt.

• Đàm thảo với các phụ huynh khác qua diễn đàn trực
tuyến “Minnesota Parents Know”.
• Tìm các đường nối hữu ích đến tài nguyên của cha
mẹ khác mà quý vị có thể tin tưởng.
• Tìm các chương trình Giáo Dục Gia Đình Tuổi Ấu
Thơ (Early Childhood Family Education, hay ECFE),
Head Start, Sẵn Sàng Đi Học (School Readiness),
và Khám Thăm Dò Tuổi Ấu Thơ (Early Childhood
Screening) trong khu vực của quý vị.

Help Me Grow
Một số trẻ em bị chậm phát triển và cần được giúp đỡ thêm để tăng trưởng và học hỏi. Nếu quý vị nghĩ rằng con mình,
hoặc trẻ khác gần gũi với mình, có lẽ bị chậm tiến hoạc chậm sinh trưởng, hãy giới thiệu các em đến Help Me Grow—
là dịch vụ miễn phí cho trẻ em từ lúc sanh đến vào mẫu giáo, giúp các em được trợ giúp hoặc chỉ dẫn đặc biệt cho nhu
cầu phát triển của mình.
• Muốn giới thiệu trẻ đến Help Me Grow, hãy bàn thảo
với người chăm sức khỏe của con quý vị, sử dụng
mẫu đơn trực tuyến, hoặc gọi số 1-866-693-GROW.

Tài Nguyên Nhận Thức của Cha Mẹ và Chăm Sóc Trẻ Em và Thư Giới Thiệu
Nên tham khảo những chương trình chăm sóc trẻ em và giáo dục trẻ em từ sớm, kể cả các chương trình sử dụng ECIPs.
Các chương trình sử dụng ECIPs khuyến khích sự tham gia của gia đình, sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo và
phức tạp, và quý trọng sự an toàn của trẻ.
www.parentawareratings.org www.mnchildcare.org/families
• Các mạng lưới này giúp dễ tìm những chương
trình chăm sóc trẻ em và tuổi ấu thơ trong khu
vực của quý vị.

3-5
tuổi

• Tìm hiểu thêm về cách thức đánh giá các
chương trình.

NHỮNG LÃNH VỰC HỌC HỎI:
Giao tiếp xã hội và Cảm xúc

Ngôn ngữ và Giao tiếp

Toán, Khoa học, và Tư duy suy nghĩ

Những cách học hỏi của con quý vị

Tính sáng tạo và Nghệ thuật

Phát triển cơ bắp

