Những Điều cần Cân nhắc về Học tập Tại
Nhà cho Học sinh được Giáo dục Đặc biệt:
Các Chiến lược dành cho Phụ huynh
Loạt Video Thông tin về Giáo dục Đặc biệt
Trong thời gian bất ổn này, có một số chiến lược mà quý vị với tư cách là phụ huynh/người giám hộ có
thể thực hiện để đảm bảo rằng con mình tiếp tục tiến bộ. Học từ xa không có nghĩa là quý vị phải tự
gánh vác. Trên thực tế, điều quan trọng hơn bao giờ hết là hợp tác với trường học của con và cho giáo
viên biết trẻ đã trải qua thời gian này như thế nào và quý vị đã tìm hiểu được những gìvề con mình.
Làm việc cùng nhau, với tư cách là đối tác, sẽ giúp đảm bảo con quý vị có cơ hội thành công cao nhất!
Liêc lạc với Nhà trường
Sắp xếp thời gian họp thường xuyên với giáo viên của con.
▶ Quý vị có thể liên lạc trực tiếp, qua điện thoại, qua tin nhắn văn bản hoặc qua email.
▶ Đây là thời gian để thảo luận về những mối quan ngại quý vị có, đặt câu hỏi và chia sẻ ý kiến
của quý vị về việc làm thế nào tốt nhất để hỗ trợ trẻ.
▶ Quý vị cũng có thể sử dụng thời gian này để hỏi nhà trường xem liệu họ có thể cung cấp tài liệu
hoặc nguồn trợ giúp mà quý vị có thể cần đến tại nhà để hỗ trợ việc học của con mình hay không.

Xem lại IEP
Chương trình giáo dục cá nhân, hoặc IEP, liệt kê các mục tiêu mà con quý vị đang thực hiện và các
dịch vụ giáo dục đặc biệt mà con quý vị đang nhận được.
▶ Hỏi xem giáo viên đang thực hiện những mục tiêu này như thế nào.
▶ Hỏi xem quý vị có thể làm gìở nhà để hỗ trợ việc học này.
▶ Hãy hỏi, nếu quý vị cần một bản sao IEP hoặc trợ giúp để biết tìm thông tin cụ thể ở đâu.

Thực hiện các Hoạt động Đơn giản tại Nhà
Có nhiều hoạt động mà quý vị có thể làm ở nhà để giúp con mình thành công.
▶ Đọc cùng nhau, đọc bất cứ thứ gì: sách, bảng hiệu, nhãn mác, hướng dẫn nấu ăn. Đọc giúp xây
dựng vốn từ vựng.
▶ Thực hành các kỹ năng toán học bằng cách đếm, cộng, trừ, nhân, chia, đo đạc, và phân nhóm
các đồ vật mà quý vị và con tìm được.
▶ Khám phá môi trường xung quanh và khuyến khích con đặt câu hỏi. Quý vị không nhất thiết
phải nắm được đáp án, việc đi tìm câu trả lời đôi khi sẽ rất thú vị!

Theo dõi Sự Tiến bộ
Ghi chú lại những gìcon mình có thể dễ dàng làm được và những gìcon gặp khó khăn khi thực hiện.
▶ Con quý vị có thể thực hiện những hoạt động nào một cách độc lập?
▶ Con quý vị cần giúp đỡ ở những hoạt động nào?
▶ Con quý vị cần giúp đỡ ở mức độ nào?
▶ Đây là thông tin quan trọng cần được chia sẻ với giáo viên để giúp đỡ trẻ

Các nguồn trợ giúp:
▶ Nguồn trợ giúp về COVID-19 của TEA dành cho Phụ huynh ▶ Trung tâm Thông tin Giáo dục Đặc biệt (SPEDTex)
NGUỒN TRỢ GIÚ P VỀ COVID
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