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CẨM NANG PHỤ HUYNH



Quý phụ huynh kính mến, 

Khi lựa chọn CIS Lào Cai có nghĩa là Quý phụ huynh đang đăng ký cho con
mình vào học tại trường quốc tế đầu tiên và duy nhất được Bộ Giáo dục tỉnh
bang Alberta (Canada) công nhận tại Việt Nam.

Alberta là tỉnh có thành tích giáo dục tốt nhất ở Canada nhờ vào chương
trình giảng dạy kết hợp giữa nền tảng học thuật vững chắc với việc phát
triển các năng lực cốt lõi hỗ trợ về mặt xã hội và trí thông minh cảm xúc,
giúp các em học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi thành công trong
cuộc sống. Các giáo viên tại CIS Lào Cai đều được cấp Chứng chỉ của Bộ
Giáo dục Alberta. Họ là những giáo viên được đào tạo để có khả năng linh
hoạt các phương pháp tiếp cận vấn đề, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của học
sinh thông qua các phương pháp học tập đa dạng và nhiều chiến lược đánh
giá khác nhau. Khi tốt nghiệp tại CIS Lào Cai, học sinh sẽ nhận được Bằng
Tốt nghiệp Trung học phổ thông Alberta được công nhận trên toàn thế giới.

Dr. Richard Tapajna
Tiến sĩ Richard Tapajna,
Hiệu trưởng CIS Lào Cai
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TIẾNG ANH NHƯ LÀ NGÔN NGỮ THỨ HAI (ESL)
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3

6.

7.



Kỹ năng đọc và viết không chỉ là về đọc và viết, cũng như kỹ năng làm việc với

những con số không chỉ đơn thuần là Toán học. Biết đọc biết viết và tính toán

mở ra nhiều cánh cửa khám phá thế giới! Chính bạn cùng cộng đồng xung

quanh và trường học sẽ giúp mở ra những cánh cửa đó cho con bạn, mang đến

cho các em những cơ hội không giới hạn. Từ Mẫu giáo đến lớp 12, con bạn sẽ

phát triển và sử dụng nhiều kỹ năng trong chiến lược đọc viết và tính toán để

hiểu và xây dựng thế giới xung quanh. 

Để biết thêm thông tin về khả năng đọc viết và tính toán, bao gồm thông tin về

các chiến lược mà bạn có thể sử dụng để phát triển khả năng đọc viết và tính

toán cùng con mình, hãy truy cập trang web Đọc - Viết và Toán học của Giáo

dục Alberta tại địa chỉ: https://education.alberta.ca/literacy-and-

numeracy/about-literacy-and-numeracy/

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ KHUYẾN KHÍCH CON TRẺ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG
ĐỌC VIẾT VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CÁC CON SỐ?
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Năng lực cạnh tranh là sự kết hợp của thái độ, kỹ năng và kiến thức mà học sinh phát triển,

áp dụng để sống, học tập và làm việc thành công. Năng lực này giúp học sinh xây dựng

bản thân dựa trên cách thức cùng những gì các em biết, hiểu, nghĩ và có thể làm. Học sinh

phát triển và áp dụng các năng lực khi các em phải đối mặt với những thách thức mới, xây

dựng giải pháp cho các vấn đề, tưởng tượng và sáng tạo.

Chương trình giảng dạy của Alberta thúc đẩy sự phát triển của các năng lực sau:

NĂNG LỰC CẠNH TRANH LÀ GÌ?

Để biết thêm thông tin về các năng lực cạnh tranh, xin vui lòng tham
khảo trang web “Alberta Education Competencies”:

https://education.alberta.ca/competencies/ 
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Creativity and Innovation –

Sáng tạo và đổi mới

Cultural and Global

Citizenship – Đa văn hóa và

Công dân toàn cầu
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ạnh phúc

Collaboration – Kỹ

năng hợp tác

https://education.alberta.ca/competencies/?searchMode=3
https://education.alberta.ca/competencies/


Hỏi các giáo viên của con về cách họ giảng dạy phát triển năng lực và nhờ họ tư vấn

để bạn biết có thể làm điều đó ở nhà như thế nào.

Trò chuyện với con của bạn về những kỹ năng và kiến thức mà các em đã được phát

triển, đồng thời tìm hiểu xem làm thế nào mà con vận dụng được những kỹ năng,

kiến thức đó trong cuộc sống.

Làm một vài việc có vận dụng một hoặc nhiều các năng lực trên cùng con. Điều này

sẽ giúp kết nối những kiến thức con bạn được dạy tại trường với những sự việc mật

thiết trong cuộc sống. Ví dụ: Sắp xếp một bữa ăn cùng nhau, học cách chơi một trò

chơi mới, trở thành một thành viên trong nhóm hay thảo luận về các vấn đề mang

tính địa phương hoặc toàn cầu.

Phát triển năng lực không chỉ ở trong trường lớp mà là một quá trình sẽ xuyên suốt cuộc

đời con trẻ. Trong thời gian học phổ thông, các năng lực kể trên sẽ là một phương tiện

hữu ích trợ giúp cho việc học tập của các con. Dưới đây là một vài lời khuyên về cách

mà các phụ huynh có thể hỗ trợ con mình trong việc phát triển các năng lực:

TÔI CÓ THỂ GIÚP CON TÔI PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC NHƯ THẾ NÀO? 
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TÔI CÓ THỂ THAM GIA VÀO TRƯỜNG
CỦA CON NHƯ THẾ NÀO? 

Phụ huynh và các nhân viên tại CIS Lào Cai sẽ là những cộng sự trong việc cung
cấp một môi trường học tập tích cực cho các em học sinh. Phụ huynh có thể
tham gia vào việc giáo dục con mình theo nhiều cách. Điều thực sự quan trọng là
hãy làm quen với (các) giáo viên trong lớp của con và Hiệu trưởng Nhà trường
bằng cách tham dự những cuộc họp phụ huynh - học  sinh - giáo viên. Phụ huynh
cũng có thể tham gia vào các sự kiện của trường như Ngày mở (Open Day), buổi
cung cấp thông tin (Information Day/Night), buổi họp tư vấn cho phụ huynh
(Parent Conference), buổi hòa nhạc (Music Recital)… và các sự kiện đặc biệt
khác. 

Bản tin hàng tháng của trường (News Letter) cũng sẽ  cung cấp thông tin cập
nhật về các sự kiện đã và sắp diễn ra trong trường. Bằng cách này, phụ huynh sẽ
có sự mường tượng tốt hơn về các hoạt động cũng như các quy tắc của trường,
kỳ vọng của chương trình, chính sách kỷ luật và cách thức chấm điểm. 

Bên cạnh đó, Hội đồng Nhà trường là một mô hình giúp phụ huynh có thể tham
gia vào CIS  Lào Cai theo một cách khác. Hội đồng Nhà trường làm việc cùng với
nhân viên trường để hỗ trợ và nâng cao khả năng học tập của học sinh trên mọi
phương diện. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về những cách bạn
có thể tham gia.



 Không nên chỉ quan tâm về những điều con

chưa đạt được. Phụ huynh cũng cần hiểu rõ

những mong đợi và cách thức tổ chức học

tập trong lớp của giáo viên để có thể giúp

con mình tại nhà. Xin đừng ngại đặt câu hỏi

cho các giáo viên bất cứ khi nào phụ huynh

cảm thấy chưa chắc chắn về những việc

mình cần làm để giúp con trẻ. Trao đổi với

giáo viên sẽ giúp phụ huynh và học sinh biết

cách sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các bài tập

về nhà mà các em phải làm. Phụ huynh có

thể truy cập trang web của trường hoặc nói

chuyện với nhân viên học vụ để biết cách

liên lạc tốt nhất với giáo viên của con bạn.

Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc

hỗ trợ và củng cố việc học của các con.

Điều quan trọng là phụ huynh cần luôn nói

chuyện với giáo viên của con mình về kỳ

vọng của họ đối với công việc được giao

cho các em. Phụ huynh cần thường xuyên

trò chuyện với giáo viên để theo dõi sự

tiến bộ của các con. Phụ huynh nên quan

tâm cả những thành công và thành tích

các con đạt được trên mọi lĩnh vực, dù là

nhỏ nhất.

TRỢ GIÚP HỌC SINH
 VỚI BÀI TẬP VỀ NHÀ



Một khi phụ huynh đã xác định
được bài học hoặc các kỹ năng
mà học sinh cần làm ở nhà, hãy
dành thời gian cũng như tìm một
địa điểm yên tĩnh phù hợp để
đồng hành và giúp đỡ các con.
Hãy luôn giữ tinh thần tích cực và
khuyến khích con cái trong việc
học tập để các em cảm thấy tự tin
với lòng nhiệt thành vươn tới
thành công. Hãy nhớ rằng mỗi
đứa trẻ sẽ có một con đường 

thành công rất khác nhau, vì thế,
đừng bao giờ so sánh hai đứa trẻ
với nhau hoặc với những đứa trẻ
khác. Hãy nói chuyện với con bạn
về bài tập ở trường, giúp con bạn
đặt ra những mục tiêu thực tế và
thảo luận về sự tiến bộ một cách
khuyến khích nhất. Kết nối bài
tập ở trường của con bạn với
cuộc sống hàng ngày và sử dụng
những cơ hội này để giải quyết
vấn đề trong các tình huống.

 Khi bạn hỗ trợ con mình thông
qua khuyến khích và hướng dẫn,
các bài tập về nhà nói riêng
cũng như việc học tập nói chung  
có thể trở thành một trải nghiệm
tích cực và sẽ dần trở thành thói
quen cho việc học tập trọn đời.
Việc phát triển các thói quen
học tập và làm bài tập ở nhà tốt
ngay từ sớm sẽ xây dựng nền
tảng vững chắc cho việc học tập
sau này của con bạn.



TRƯỜNG HỢP HỌC SINH CẦN THÊM SỰ HỖ TRỢ
ĐỂ THÀNH CÔNG HƠN?

Nếu con bạn vẫn gặp khó khăn trong việc học, bước đầu tiên là nói chuyện với giáo
viên chủ nhiệm để xác định những nguyên nhân tiềm tàng gây ra khó khăn này, từ đó
cùng giáo viên tìm ra liệu có một số thay đổi nhỏ nào nên được thực hiện trong môi
trường lớp học để cải thiện việc học hay không.

Giáo viên có thể sử dụng một số chiến lược để khám phá điểm mạnh và nhu cầu học
tập của con bạn, bao gồm:

Trò chuyện
trực tiếp với

học sinh.

Quan sát học sinh
trong lớp học bằng
nhiều phương pháp

tiếp cận học tập khác
nhau.

Đánh giá, phân tích
các hoạt động học

tập trên lớp của học
sinh.

Làm các bảng đánh
giá về kỹ năng đọc

và kỹ năng toán học
của học sinh. 



Khi nhà trường đưa ra yêu cầu đánh giá chuyên
biệt cho con bạn, điều này không nhất thiết có
nghĩa là con bạn bị khuyết tật cụ thể hoặc có
nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nó có thể đơn giản
chỉ ra rằng con bạn đang gặp khó khăn trong
việc học tại một thời điểm cụ thể và vì thế, cần
một sự hỗ trợ ngắn hạn.

Khi kết quả đánh giá và thông tin bổ sung đã
được tổng hợp, nhà trường sẽ liên hệ với bạn,
đồng thời sắp xếp một cuộc họp để giải thích
kết quả, thảo luận về các đề xuất và lấy ý kiến
của phụ huynh về bất kỳ quyết định liên quan
nào.

Đội ngũ nhân viên trường bao gồm các nhân
viên hành chính, các chuyên gia, cố vấn học
thuật… Toàn bộ nhân viên trong trường đều hiểu
biết về các chiến lược học tập và những khó
khăn trong học tập mà học sinh có thể gặp phải.
Giáo viên đứng lớp có thể tham khảo ý kiến của
đội ngũ điều hành để phát triển các chiến lược
giải quyết nhu cầu học tập cho từng học sinh.

Nếu các chiến lược ở trường học là chưa đủ,
giáo viên, cùng sự tham khảo ý kiến của phụ
huynh, có thể giới thiệu để đánh giá chuyên
môn. Cần có sự đồng ý bằng văn bản của phụ
huynh trước khi bắt đầu bất kỳ đánh giá chuyên
môn nào, chẳng hạn như giáo dục tâm lý, ngôn
ngữ nói hoặc kiểm tra IQ. Nên có cơ hội trong
quá trình đánh giá để bạn, với tư cách là phụ
huynh, chia sẻ thông tin và hiểu biết sâu sắc về
cách con bạn học tập.
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Chương trình hỗ trợ người học Anh ngữ tại CIS Lào Cai giúp
học sinh học tiếng Anh trong khi học thông qua Chương
trình nghiên cứu của Alberta.

Hàng năm, CIS Lào Cai đo lường mức độ thông thạo tiếng
Anh của học sinh và sử dụng thông tin này để quyết định
loại hình hỗ trợ mà mỗi học sinh cần. Chúng tôi sử dụng
Điểm chuẩn Trình độ thông thạo ESL của Alberta từ K – 12.
Đây là nền tảng có sẵn thông qua trang web Hỗ trợ Người
học Anh ngữ:
(https://www.learnalberta.ca/content/eslapb/index.html).

Nhà trường sẽ cho bạn biết về sự tiến bộ của trẻ trong việc
phát triển trình độ thông thạo tiếng Anh một lần trong mỗi
năm học, hoặc vào thời điểm ghi nhận học bạ. 

TIẾNG ANH NHƯ LÀ NGÔN NGỮ THỨ HAI (ESL)

Rất nhiều học sinh tại CIS Lào Cai có thể không sử dụng tiếng Anh khi ở nhà. Những
học sinh theo học đồng thời tiếng Anh cùng các môn học ở trường được gọi là học
sinh học tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung. Tất cả giáo viên tại CIS Lào Cai đều
hỗ trợ học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong lớp học, với các chiến lược
học tập như sau:

Hình ảnh, các sơ đồ và biểu
đồ để giúp học sinh hiểu
những gì các em đang đọc và
được nghe.

Sách và các tài liệu viết khác
phù hợp với khả năng đọc và
sở thích của học sinh.

Giảng dạy trực tiếp về ngữ
pháp và từ vựng tiếng Anh. 

https://www.learnalberta.ca/content/eslapb/index.html
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