
 

I. 6  Thông tin mà Quý vị có thể chuyển cho người đại diện theo luật pháp của học sinh không 
có trình độ tiếng Séc. 
(có phiên bản tiếng nước ngoài tại na https://cizinci.npi.cz) 
 
  
HÃY TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CON MÌNH HỘI NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC 
 

1. Thông tin cá nhân  
Trong buổi nói chuyện giới thiệu, xin Quý vị vui lòng cung cấp cho nhà trường nhiều thông tin 
nhất có thể về bản thân và về con của mình. Thông tin chỉ dành cho nhu cầu của nhà trường, 
sẽ không chia sẻ với người khác. Chúng sẽ giúp giáo viên tiếp xúc với con của Quý vị, hiểu cháu 
hơn và giúp cháu trong việc học tập. 
Quý vị hãy cung cấp cho nhà trường các thông tin: 
Tên của con Quý vị được viết và phát âm như thế nào, ở nhà Quý vị gọi cháu như thế nào. 
Nước xuất xứ 
Loại cư trú tại Cộng hòa Séc 
Lý do sống tại Cộng hòa Séc 
Địa chỉ và mối liên hệ với người sẽ liên lạc với nhà trường và phương thức giao tiếp ưa thích 
Công việc của Quý vị ở Cộng hòa Séc 
Quá trình học tập cho đến nay của con Quý vị  
Các hoàn cảnh ảnh hưởng đến việc học tập của con Quý vị (năng khiếu, hạn chế) 
Tình trạng sức khỏe 
Thói quen ăn uống 
Sở thích 
 

2. Tham quan trường học 
 Quý vị hãy nói chuyện với con mình về trường học mới. Hãy quan tâm đến cảm xúc của cháu 
- nỗi sợ hãi, lo lắng. 
Hãy đi khắp trường cùng với con mình, cùng cháu xem tất cả các tài liệu mà Quý vị đã nhận 
được từ nhà trường. 
 

3. Hỗ trợ “hướng dẫn viên”  
Trong nhiều trường học, cái gọi là "hướng dẫn viên" giúp đỡ những người mới đến. Con Quý 
vị sẽ được chỉ định một Quý vị cùng lớp, người sẽ chăm sóc cháu trong giờ học và giờ giải lao. 
Quý vị hãy hỏi con mình xem có ai giúp cháu không và người đó tên là gì. 
 

4.  Giao tiếp với nhà trường 
Nếu Quý vị không chắc chắn về tiếng Séc của mình, hãy hỏi nhà trường xem họ có thể sắp xếp 
thông dịch viên cho Quý vị hay không, hoặc Quý vị hãy đi cùng thông dịch viên của mình đến 
buổi gặp mặt giới thiệu. 
Quý vị hãy thống nhất với giáo viên về cách giao tiếp với nhau và xin mối liên hệ của những 
người mà Quý vị có thể tìm đến khi cần. Bất cứ khi nào có bất kỳ sự không rõ ràng nào, hãy 
đừng ngần ngại liên hệ với nhà trường. Sự tham gia của Quý vị vào việc học tập của con Quý 
vị là rất quan trọng  
 

5. Quý vị có tất cả các thông tin không???? 
Quý vị có biết nhà trường yêu cầu Quý vị hợp tác điều gì không? Quý vị có biết quy tắc của nhà 
trường, của lớp học không? Quý vị có biết làm thế nào để xin phép, khi nào và xin phép ai khi 
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trẻ không thể đến trường không? Quý vị có đủ thông tin về cách mà Quý vị có thể tự giúp con 
mình trong việc học tập không? Quý vị có hiểu về hệ thống chấm điểm không? Quý vị có danh 
sách dụng cụ học tập mà con Quý vị cần không? Quý vị có biết nhà ăn, cơ sở giáo dục ngoài 
giờ học, hoạt động ngoại khóa của trường hoạt động như thế nào không? Quý vị có biết hệ 
thống trực tuyến nào được sử dụng để liên lạc với nhà trường không? Quý vị có biết cách nộp 
bài tập không? Nếu không, đừng ngại hỏi nhà trường, đây là những gì liên quan đến con Quý 
vị.  
 

6. Quý vị hãy nói chuyện với con mình 
Thích nghi với môi trường mới và học một ngôn ngữ mới là vô cùng khó khăn đối với mọi đứa 
trẻ. Con Quý vị cần sự hỗ trợ tối đa của Quý vị. Nếu con Quý vị đã đi học và có kết quả xuất 
sắc ở nước xuất xứ, trẻ có thể cảm thấy thất vọng và thất bại trong những tháng đầu tiên đến 
trường ở Séc. Điều này là bình thường, khi những đứa trẻ lớn hơn đang học tiếng Séc như 
ngôn ngữ thứ hai cảm thấy thế này. Hãy cho các cháu thời gian, đừng vội vàng và hãy hỗ trợ 
chúng. Hãy cho các cháu thấy rằng Quý vị tin tưởng vào khả năng của chúng. Hãy kiên nhẫn. 
Phải mất một năm để con người phát triển các kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Séc và 
đến 7 năm để có thể viết thành công các bài văn. Nếu nhà trường đề xuất tham vấn tại Trung 
tâm tư vấn tâm lý - sư phạm, Quý vị hãy hợp tác. Đây là con của Quý vị và nhà trường đang 
cố gắng giúp đỡ cháu. Nhà trường muốn đảm bảo hỗ trợ để cháu có thể đạt được kết quả 
học tập tốt hơn. 
 
 
 
 
 
 
 
 


