
 

Lời khuyên về Chương trình Học tập Từ xa dành cho các Gia đình 
Lập ra thời khóa biểu sinh hoạt đều đặn, nhưng cũng có thể linh hoạt. 

● Lưu ý rằng mục tiêu của chúng tôi là giúp học sinh tiếp tục học tập và phát triển -- chứ không phải lấp đầy các ngày 
trống với các yêu cầu và nhiệm vụ bất khả thi. Làm tốt nhất có thể. 

● Con quý vị có thể cảm thấy bị đảo lộn do mất các thói quen và cơ cấu tổ chức mà trường học thường cung cấp. Cùng 
nhau lập ra thời khóa biểu hàng ngày và cố gắng tuân thủ -- nhưng lưu ý rằng nếu học sinh phải làm bài tập ở trường 
vào các thời điểm thuận tiện nhất cho gia đình quý vị thì vẫn được. 

● Hình thức học tập từ xa sẽ khác so với trường học thông thường, đặc biệt là khi cuộc sống không dừng lại đối với 
những người lớn trong gia đình. Ví dụ, có thể có những lúc quý vị muốn con mình độc lập hơn để quý vị có thể hoàn 
thành các nhiệm vụ công việc hoặc đáp ứng các nhu cầu khác.  

● Thu xếp có các giờ giải lao để vui chơi bên ngoài, ăn nhẹ, và giờ vui chơi/hoạt động tự do -- cân nhắc việc đặt hẹn 
giờ cho trẻ để các em biết cần tập trung làm bài tập ở trường và có thể có giờ nghỉ để vui chơi trong bao lâu.  

● Tích cực hoạt động mỗi ngày sẽ giúp mọi người trong gia đình cảm thấy bình tĩnh hơn, ngủ ngon hơn và có nhiều 
năng lượng hơn để học tập. Cố gắng sắp xếp thời gian để vui chơi cùng nhau khi có thể -- những việc đơn giản như 
đi dạo, chơi đuổi bắt, trốn tìm hoặc đạp xe đạp cũng có thể giúp có các giờ giải lao thú vị và lành mạnh cho mọi 
người.  

Đừng làm khó bản thân và gia đình.  
● Cân bằng giữa công việc, gia đình và trường học - trong nhiều trường hợp, tất cả dưới cùng một mái nhà - là điều 

không dễ dàng cho bất cứ ai. Điều quan trọng là chúng ta phải dành cho bản thân và cho nhau sự thấu hiểu cũng như 
sự thông cảm trong suốt hai tháng tới và lâu hơn nữa. 

● Hãy cố gắng nhẫn nại và tự chăm sóc bản thân. Vun đắp, củng cố quan hệ vững mạnh với con quý vị quan trọng hơn 
là gây căng thẳng và lo lắng về bài tập ở trường.   

● Tình trạng này có thể rất căng thẳng cho cả trẻ em và cha mẹ/người giám hộ. Trò chuyện với con về cách thức quý 
vị cố gắng kiểm soát sự căng thẳng của mình và giúp các em nghĩ ra các ý tưởng để giúp các em kiểm soát sự căng 
thẳng của chính các em. 

● Có thể có những khó khăn kỹ thuật và những thách thức khác, nhưng hãy biết rằng tất cả chúng tôi tại DPS đều cam 
kết làm việc mỗi ngày để học hỏi, cải thiện và giải quyết những thách thức này khi chúng ta cùng nhau tiến về phía 
trước. 

Giảm thiểu những yếu tố gây phân tâm, sao lãng. 
● Đặt không gian làm việc nhất quán cho con quý vị, lý tưởng nhất là ở khu vực sử dụng chung trong nhà, nơi người 

lớn có thể ở gần để trợ giúp khi cần. Tìm nơi đủ ánh sáng và dễ dàng tiếp cận các dụng cụ học tập hoặc thiết bị công 
nghệ thích hợp. 

● Yêu cầu trẻ cất điện thoại trong thời gian học tập và tắt các thông báo tin tức hoặc các phương tiện truyền thông xã 
hội. Hoặc, cân nhắc cài đặt một ứng dụng để giúp trẻ tập trung; Common Sense Media có một danh sách các lựa 
chọn dành cho trẻ từ 5 tuổi đến độ tuổi trung học phổ thông tại đây.  

● Trong thời gian học các lớp học trực tuyến (phát trực tiếp), cho con quý vị sử dụng tai nghe (nếu được) để giảm 
tiếng ồn xung quanh. 

● Cố gắng không mở xem/nghe tin tức cả ngày, đặc biệt là khi có trẻ ở trong phòng cùng quý vị. 

Giữ kết nối. 
● Sự kết nối giao tiếp xã hội và cảm xúc đối với trẻ là điều rất cần thiết trong khoảng thời gian này. Hãy cố gắng bình 

tĩnh trong cơn bão này vì con quý vị, và giúp các em kết nối với bạn cùng lớp, thầy cô và bạn bè trong những tuần 
sắp tới.  

● Sắp xếp thời gian cho con quý vị kết nối với bạn bè và các thành viên trong gia đình qua các công cụ video phát trực 
tiếp như Google Hangouts, FaceTime, hoặc Skype.  



 
● Nói chuyện với con quý vị hàng ngày để thảo luận về các trải nghiệm của các em, những nỗi lo âu, hy vọng và thắc 

mắc, và cho các em biết là quý vị luôn sẵn lòng để hỗ trợ các em. 
● Nếu quý vị cần giúp đỡ hoặc muốn chia sẻ các ý kiến phản hồi về việc học tập của con em quý vị, vui lòng liên lạc 

với giáo viên của em - đó là người có thể cho quý vị những lời khuyên hoặc hỗ trợ. Truy cập dpsk12.org và bấm vào 
Remote Learning (Học tập từ xa) để xem các lời khuyên, các ý tưởng về thời khóa biểu, nguồn hỗ trợ công nghệ và 
các thông tin khác.  


