῍Nhӳng ÿiӅu kǤ lҥ ӣ trѭӡng tiӇu hӑc cӫa Nhұt῍

Dành cho gia ÿình ngѭӡi nѭӟc ngoài
ᴾ
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൝
Bҧn tiӃng ViӋt



Hӑc sinh bӏ mҳng nӃu mang ÿӗ ăn vһt ÿӃn trѭӡng!
Hӑc sinh không ÿѭӧc phép mang ÿӗ ăn vһt ÿӃn trѭӡng.
Trѭӡng hӑc có quy ÿӏnh “Không ÿѭӧc mang ÿӗ dùng không
cҫn thiӃt cho viӋc hӑc ÿӃn trѭӡng”. NӃu cҧm thҩy ÿói thì
hӑc sinh cҫn ăn sáng và ăn bӳa trѭa ӣ trѭӡng ÿҫy ÿӫ.

ᴾ

(VӅ cuӝc sӕng sinh hoҥt)
ҥt)



Nhà trѭӡng yêu cҫu hӑc sinh dӑn vӋ sinh trѭӡng hӑc!
Ӣ Nhұt, hӑc sinh tӵ dӑn vӋ sinh trѭӡng hӑc. Thông qua
viӋc tӵ dӑn vӋ sinh, hӑc sinh sӁ hình thành ý thӭc “Quý
trӑng ÿӗ vұt” và “Sӱ dөng sҥch sӁ”.
Cùng suy nghƭ vӅ
tѭѫng lai cӫa trҿ

Hàng ngày có rҩt nhiӅu bài tұp vӅ nhà!
Phө huynh nên rèn cho trҿ thói quen hӑc tұp tӯ khi còn nhӓ.
Không chӍ hӑc ӣ trѭӡng mà tӵ hӑc ӣ nhà cǊng rҩt quan trӑng..
Phө huynh chӍ cҫn nói vӟi trҿ “Con làm bài tұp ÿi nhé!” và
luôn ӣ bên ÿӇ dõi theo trҿ thì trҿ sӁ yên tâm làm bài tұp.


Trҿ nên ÿӃn trѭӡng tiӇu hӑc!

Rҩt quan trӑng! Giao tiӃp giӳa bӕ mҽ và con cái!

῍ Trѭӡng tiӇu hӑc là bѭӟc khӣi ÿҫu trong nӅn giáo dөc sӵ nghiӋp ῍

Khi trҿ bҳt ÿҫu vào trѭӡng tiӇu hӑc, phө huynh cҫn tích cӵc lҳng nghe tình hình cӫa
trҿ ӣ trѭӡng. ViӋc giao tiӃp giӳa bӕ mҽ và con cái mang lҥi rҩt nhiӅu lӧi ích nhѭ
༃Nҳm ÿѭӧc tình hình cӫa trҿ ӣ trѭӡng ༄Nâng cao năng lӵc tiӃng mҽ ÿҿ cӫa
trҿ ༅DӉ dàng biӃt ÿѭӧc nhӳng ÿiӅu mà trҿ ÿang
lo lҳng ӣ trѭӡng. Ngoài ra, thông qua viӋc giao tiӃp
Ngôn ngӳ
hàng ngày, bӕ mҽ và con cái sӁ dӉ trao ÿәi vӟi nhau
sӱ dөng
trong gia
nhӳng lúc trҿ thӵc sӵ cҧm thҩy lo lҳng. Phө huynh cҫn
ÿình
tҥo mӝt môi trѭӡng ÿӇ trҿ có thӇ thoҧi mái nói vӅ nhӳng
nhӳng ÿiӅu mà trҿ cҧm thҩy vui hay lo lҳng.
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Hình minh hӑa: Morita Kengo

BiӃt ÿѭӧc ÿiӇm
mҥnh và ÿiӇm

yӃu cӫa bҧn thân

BiӃt ÿѭӧc tҫm quan
trӑng cӫa viӋc có
trách nhiӋm ÿӕi vӟi
vai trò cӫa mình

Tuân thӫ và hành
ÿӝng theo thӡi gian

quy ÿӏnh

BiӃt ÿѭӧc tính cҫn
thiӃt cӫa các quy
ÿӏnh và tuân thӫ các
quy ÿӏnh ÿó

Nӝi dung trên là nhӳng ÿiӅu
Ӆ mà trҿ cҫn trang bӏ ÿӇ có thӇ làm viӋc ÿѭӧc ӣ
Nhұt trong tѭѫng lai. Trҿ không thӇ hӑc ÿѭӧc nhӳng kiӃn thӭc này nӃu chӍ
sӕng trong môi trѭӡng gia ÿình. Trҿ cҫn tham gia nӅn giáo dөc mà chӍ ngay
hiӋn tҥi mӟi có cѫ hӝi tham gia! Chính vì ngôn ngӳ và nӅn văn hóa khác nhau
nên có thӇ hӑc ÿѭӧc rҩt nhiӅu kiӃn thӭc!
Chúng mình cùng ÿӃn trѭӡng tiӇu hӑc nào!



Chuҭn bӏ trѭӟc khi nhұp hӑc…


Trѭӡng tiӇu hӑc và Trѭӡng mүu giáo / Nhà trҿ
Ĉi theo
o nhóm
m

Ĉi bҵng xe
buýt
ý
Phө huynh
ÿѭ
ÿѭa và ÿón
Hӑc sinh
H
sinh
tӵ ÿi

 Hãy ÿánh dҩu  ݱvào ô tѭѫng ӭng nhé!


Nhӳng viӋc chѭa làm ÿѭӧc thì mình cùng luyӋn tұp ÿӇ có thӇ làm ÿѭӧc trѭӟc hӑc nhé!



Hàng ngày, ngӫ sӟm và dұy sӟm vào thӡi gian quy ÿӏnh

TuyӃn ÿѭӡng ÿi hӑc ÿѭӧc
quy ÿӏnh nhҵm ÿҧm bҧo an
toàn cho hӑc sinh khi ÿi tӯ
nhà ÿӃn trѭӡng.
TuyӃn ÿѭӡng này ÿѭӧc gӑi
là Tsugakuro.

Ngӫ ÿӫ giҩc giúp nâng cao tinh thҫn hӑc tұp. Trҿ nên tұp thói quen ngӫ
g
trѭӟc 9 giӡ tӕi.

Có thӇ tӵ mình thay quҫn áo
Sӱ dөng ÿǊa và ăn trong khoҧng 20 phút

Trѭӡng mүu giáo / Nhà trҿ

Có thӇ nói ÿѭӧc tên mình
Trѭӡng tiӇu hӑc

Nhà trѭӡng thông báo vӅ ÿӗ dùng
cҫn mang theo và bài tұp. Thông
báo ÿѭӧc ghi trong sә liên lҥc
(renraku-cho) nên phө huynh cҫn
hӓi lҥi con mình hàng ngày
Giáo viên thông báo vӟi
hӑc sinh, hӑc sinh thông
báo vӟi phө huynh

ȷHӑc trong sách giáo khoa
 ȷHoҥt ÿӝng theo thӡi gian biӇu
biӇu,
u,
u,
ví dө
ө nhѭ hoҥt
ҥ ÿӝng
ӝ g phân
p
côngg

Có thӇ trҧ lӡi “Hai” khi ÿѭӧc gӑi tên
Có thӇ nói vӟi mӝt ai ÿó khi gһp khó khăn



  Muӕn ÿi vӋ sinh 

Ĉau bөng

Cҧm thҩy khó chӏu

Chҩp hành luұt giao thông


Trѭӡng tiӇu hӑc
Trѭӡng mүu giáo / Nhà trҿ

Chҩp hành tín hiӋu giao thông 
Có thӇ ÿi bӝ sang ÿѭӡng sau khi ÿã nhìn kӻ trái phҧi

Có thӇ nói ÿѭӧc Cҧm ѫn (Arigato) và Xin lӛi
(Gomennasai)
Không làm nhӳng viӋc nguy
uy hiӇm
Trѭӡng tiӇu hӑc

Trѭӡng mүu giáo / Nhà trҿ

῍Dành cho phө huynh῍
῍
Trҿҿ nên
T
ê ÿӃ
ÿӃn ttrѭӡng
ӡ hàng
hà ngày!
Phө huynh không nên cho trҿ nghӍ hӑc, trӯ trѭӡng hӧp sӭc khӓe cӫa trҿ không ÿѭӧc tӕt! NӃu nghӍ
hӑc, trҿ sӁ không hiӇu ÿѭӧc nӝi dung bài hӑc. Ngoài ra còn ҧnh hѭӣng ÿӃn mӕi quan hӋ vӟi bҥn bè
và sӵ hӭng thú vӟi môi trѭӡng sinh hoҥt ӣ trѭӡng cӫa trҿ. Trҿ có thӇ phҧi giúp ÿӥ bӕ mҽ viӋc nhà
hoһc phҧi trông em, tuy nhiên, phө huynh cҫn tҥo mӝt môi trѭӡng ÿӇ trҿ có thӇ yên tâm ÿӃn trѭӡng
mӝt cách vui vҿ.

Ɣ Phө huynh cҫn xác nhұn phѭѫng thӭc liên lҥc vӟi nhà
trѭӡng qua ÿiӋn thoҥi khi con mình vҳng mһt, ÿi muӝn
hoһc vӅ sӟm.
Ɣ Vì tѭѫng lai cӫa trҿ, phө huynh cҫn suy nghƭ xem sau
này sӁ ÿӏnh cѭ ӣ Nhұt ÿӇ hӑc lên trình ÿӝ cao hoһc xin
viӋc hay vӅ nѭӟc.

Liên lҥc vӟi
trѭӡng tiӇu hӑc
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Nhӳng viӋc chѭa làm ÿѭӧc thì mình cùng luyӋn tұp ÿӇ có thӇ làm ÿѭӧc trѭӟc hӑc nhé!
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Hӑc sinh bӏ mҳng nӃu mang ÿӗ ăn vһt ÿӃn trѭӡng!
Hӑc sinh không ÿѭӧc phép mang ÿӗ ăn vһt ÿӃn trѭӡng.
Trѭӡng hӑc có quy ÿӏnh “Không ÿѭӧc mang ÿӗ dùng không
cҫn thiӃt cho viӋc hӑc ÿӃn trѭӡng”. NӃu cҧm thҩy ÿói thì
hӑc sinh cҫn ăn sáng và ăn bӳa trѭa ӣ trѭӡng ÿҫy ÿӫ.
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(VӅ cuӝc sӕng sinh hoҥt)
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Nhà trѭӡng yêu cҫu hӑc sinh dӑn vӋ sinh trѭӡng hӑc!
Ӣ Nhұt, hӑc sinh tӵ dӑn vӋ sinh trѭӡng hӑc. Thông qua
viӋc tӵ dӑn vӋ sinh, hӑc sinh sӁ hình thành ý thӭc “Quý
trӑng ÿӗ vұt” và “Sӱ dөng sҥch sӁ”.
Cùng suy nghƭ vӅ
tѭѫng lai cӫa trҿ

Hàng ngày có rҩt nhiӅu bài tұp vӅ nhà!
Phө huynh nên rèn cho trҿ thói quen hӑc tұp tӯ khi còn nhӓ.
Không chӍ hӑc ӣ trѭӡng mà tӵ hӑc ӣ nhà cǊng rҩt quan trӑng..
Phө huynh chӍ cҫn nói vӟi trҿ “Con làm bài tұp ÿi nhé!” và
luôn ӣ bên ÿӇ dõi theo trҿ thì trҿ sӁ yên tâm làm bài tұp.


Trҿ nên ÿӃn trѭӡng tiӇu hӑc!

Rҩt quan trӑng! Giao tiӃp giӳa bӕ mҽ và con cái!

῍ Trѭӡng tiӇu hӑc là bѭӟc khӣi ÿҫu trong nӅn giáo dөc sӵ nghiӋp ῍

Khi trҿ bҳt ÿҫu vào trѭӡng tiӇu hӑc, phө huynh cҫn tích cӵc lҳng nghe tình hình cӫa
trҿ ӣ trѭӡng. ViӋc giao tiӃp giӳa bӕ mҽ và con cái mang lҥi rҩt nhiӅu lӧi ích nhѭ
༃Nҳm ÿѭӧc tình hình cӫa trҿ ӣ trѭӡng ༄Nâng cao năng lӵc tiӃng mҽ ÿҿ cӫa
trҿ ༅DӉ dàng biӃt ÿѭӧc nhӳng ÿiӅu mà trҿ ÿang
lo lҳng ӣ trѭӡng. Ngoài ra, thông qua viӋc giao tiӃp
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nhӳng lúc trҿ thӵc sӵ cҧm thҩy lo lҳng. Phө huynh cҫn
ÿình
tҥo mӝt môi trѭӡng ÿӇ trҿ có thӇ thoҧi mái nói vӅ nhӳng
nhӳng ÿiӅu mà trҿ cҧm thҩy vui hay lo lҳng.
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Nӝi dung trên là nhӳng ÿiӅu
Ӆ mà trҿ cҫn trang bӏ ÿӇ có thӇ làm viӋc ÿѭӧc ӣ
Nhұt trong tѭѫng lai. Trҿ không thӇ hӑc ÿѭӧc nhӳng kiӃn thӭc này nӃu chӍ
sӕng trong môi trѭӡng gia ÿình. Trҿ cҫn tham gia nӅn giáo dөc mà chӍ ngay
hiӋn tҥi mӟi có cѫ hӝi tham gia! Chính vì ngôn ngӳ và nӅn văn hóa khác nhau
nên có thӇ hӑc ÿѭӧc rҩt nhiӅu kiӃn thӭc!
Chúng mình cùng ÿӃn trѭӡng tiӇu hӑc nào!



