Hỗ trợ Đọc viết Sớm Tại Nhà
Cẩm nang Hướng dẫn cho Phụ huynh và Gia đình
Học sinh có trình độ đọc và viết thông thạo vào năm lớp ba có khả năng tốt nghiệp nhiều hơn gấp bốn lần so với các học sinh khác.
Đó là lý do tại sao mục tiêu thứ hai trong Bản Kế hoạch Denver 2020 – nền tảng để thành công trong học tập – là vô cùng quan
trọng. DPS chú trọng đến kỹ năng đọc viết sớm như là nền tảng cho toàn bộ trải nghiệm học tập của học sinh. Đọc Viết sớm - DPS
định nghĩa khái niệm này là khả năng đọc, viết, nghe và nói - là yếu tố thiết yếu để tạo nền tảng vững chắc để thành công trong học
tập và đời sống.
Có rất nhiều hoạt động mà phụ huynh và gia đình có thể tham gia cùng với con em mình tại nhà để hỗ trợ đọc viết sớm.
Mượn sách, sách nói (audiobook) và sách điện tử (ebook).
Một phần quan trọng để tạo nên thú vui đọc sách ở trẻ là chia sẻ
kho tàng chuyện kể và thông tin phong phú qua văn viết. Truy
cập dpsk12.lib.overdrive.com ở bất kỳ thiết bị nào có truy cập
wifi và đăng nhập với số ID học sinh và ngày sinh của các em.
Hoặc truy cập trang lion.dpsk12.org với rất nhiều nguồn tài
nguyên kỹ thuật số, kể cả Tumblebooks, và một nguồn tài liệu
tuyệt vời khác để đọc sách điện tử. Mỗi trẻ em ở DPS đều được
truy cập bộ sưu tập sách điện tử tuyệt vời, luôn sẵn có mọi lúc
mọi nơi.

Mẹo Đọc cùng Con quý vị
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Hãy cho con quý vị được lựa chọn sách để đọc cùng
nhau.
Thay phiên nhau đọc và khích lệ con quý vị tập đọc to
thành tiếng với quý vị.
Khi đọc, quý vị hãy đặt những câu hỏi như “Con nghĩ
là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?” hoặc “Con nghĩ tại sao
xảy ra việc đó?”
Đọc với con quý vị bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của em.

Đăng ký Chương trình Đọc sách và Học tập Mùa hè của Thư viện Công Denver.
Có một cách tuyệt vời khác để giúp con quý vị khám phá niềm đam mê đọc sách, đó là chương trình miễn phí gồm các sự kiện và
khả năng thắng giải thưởng dành cho việc học tập và đọc sách - thậm chí là vé vào công viên giải trí Elitch Gardens! Tìm hiểu
thêm tại SummerOfReading.org.
Khám phá các cơ hội bồi dưỡng mùa hè.
Nhiều trường của chúng tôi cung cấp các cơ hội miễn phí trong mùa hè cho học sinh rèn luyện các kỹ năng đọc viết. Hãy hỏi giáo
viên của con quý vị để tìm hiểu thêm về nguồn hỗ trợ sẵn có để giúp con quý vị đạt các mục tiêu học tập của các em.

“Con tôi chỉ muốn đọc đi đọc
lại một vài cuốn sách mà thôi.”

“Con tôi chỉ đọc những cuốn của
cùng một bộ truyện mà thôi.”

Mặc dù việc giúp con quý vị mở rộng chân trời của các em bằng cách đọc thử
nhiều sách mới và khám phá các chủ đề/cuốn sách yêu thích khác là điều rất
tuyệt, nhưng nghiên cứu cho thấy có rất nhiều lợi ích đáng kinh ngạc khi đọc
đi đọc lại một vài cuốn sách cũng như chuyên tâm đọc các cuốn trong cùng
một bộ truyện/bộ sách. Nếu con quý vị hào hứng đọc bất kỳ tài liệu gì bên
ngoài trường học và quý vị cảm thấy ổn với nội dung đọc, xin hãy yên tâm là
con quý vị đang học tập và phát triển ngay cả khi nội dung và/hoặc bộ truyện
đó rất quen thuộc. Tương tự, nếu con quý vị đặc biệt quan tâm đến một chủ
đề nhất định, nghiên cứu cũng cho thấy việc đọc nhiều tài liệu khác nhau về
cùng một chủ đề là cách xây dựng kiến thức và vốn từ vựng nhanh nhất. Quý
vị có thể giúp con em mình tìm sách, kể cả sách nói, mà các em sẽ thích qua
bộ sưu tập sách điện tử của DPS có sẵn mọi lúc mọi nơi.
Bộ sưu tập Lion: http://lion.dpsk12.org
Bộ sưu tập OverDrive: http://dpsk12.lib.overdrive.com

