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Tập Hướng Dẫn cho Cha Mẹ 
và Người Chăm Sóc

Biết chữ sớm gồm tất cả những gì trẻ em biết và 
học hỏi về đọc và viết trước khi các em thực sự 
có thể đọc và viết. Tập hướng dẫn này thông tin 
và cung cấp các sinh hoạt cho quý vị và con mình 
cùng nhau thưởng thức và phát triển khả năng 
biết chữ sớm.

Kết quả khảo cứu cho thấy là trẻ em bắt đầu biết 
chữ trước khi học đọc nhiều. Là cha mẹ và người 
chăm sóc, quý vị đã cung cấp nhiều sinh hoạt về 
chữ thật sớm trong cuộc sống hằng ngày của trẻ. 
Quý vị có thể giúp trẻ phát triển khả năng biết 
chữ sớm cho con nhỏ ngay bây giờ bằng cách nói 
chuyện, hát, chơi đùa, viết, và đọc sách với nhau.

Về Tập Hướng Dẫn này

Quý vị có biết?

Đọc Sách

Luôn luôn đọc sách

Làm cho đọc sách trở thành thời gian đặc biệt 
vui thú và tiếp xúc với nhau.



 Để cho trẻ chọn các loại sách trẻ muốn cùng 
đọc với quý vị.

 Đọc những quyển sách ưa thích nhiều lần 
và đặt câu hỏi khi đọc.

 Chỉ vào những vật có in chữ xung quanh quý vị 
như nhãn thực phẩm, bảng hiệu đường phố, và 
các danh sách mua sắm và đọc.

Đọc sách là một trong những cách hay nhất để giúp 
trẻ em trở thành người đọc sách giỏi sau này trong 
đời. Khi quý vị đọc các câu truyện thật hay, buồn 
cười, hào hứng cho con mình, trẻ có thễ dễ muốn 
tự học đọc hơn khi đến tuổi đi học. Đọc sách cũng 
giúp trẻ học những chữ mới, gắn chữ với hình ảnh, 
và theo dõi một câu truyện từ đầu đến cuối.

Nhân viên thư viện có thể giúp cả gia đình quý  
vị ghi danh xin thẻ thư viện miễn phí và giới thiệu 
quý vị đến một số tài liệu và dịch vụ hay nhất 
dành cho quý vị và trẻ. Với nhiều chi nhánh tại 
Vancouver, thư viện cung cấp nhiều nguồn tài 
nguyên trợ giúp quý vị để nói chuyện hát, chơi, 
viết, và đọc sách với con, gồm:

Thư Viện  
Có Thể Giúp!

Trẻ em, cha mẹ, và người chăm sóc có thể  
mượn sách tranh ảnh, truyện văn vần, và bài  
hát từ khắp thế giới và bằng nhiều ngôn ngữ.  
Tài liệu của thư viện cũng có nhạc và video để  
hát và múa theo ở nhà.
Xem các tài liệu trong thư viện: www.vpl.ca

Sách vở, nhạc, video, và nhiều tài liệu khác

Hãy cùng vui chơi với nhau trong nhiều chương  
trình sáng tạo, giáo dục, và vui thích như  
giờ kể truyện, hát theo, và nhiều sinh hoạt khác.  
Thư viện cũng mở những buổi hội thảo dành  
riêng cho cha mẹ và người chăm sóc để giúp  
yểm trợ khả năng biết chữ sớm ở nhà.
Xem lịch trình sinh hoạt:www.vpl.ca/events

Giờ kể truyện, sinh hoạt gia đình, và nhiều  
loại khác



Hãy ghé đến chơi các trò chơi, đồ chơi, và các  
câu truyện bằng những miếng nỉ dính tại thư  
viện trong khu vực. Chi nhánh thư viện địa  
phương của quý vị có chỗ cho trẻ chơi và  
dùng trí tưởng tượng của các em.
Tìm một chi nhánh:www.vpl.ca/branches

Trò chơi, đồ chơi, và truyện bằng những  
miếng nỉ dính



Thắc mắc?
Hãy đến www.vpl.ca hoặc liên lạc với chúng  
tôi tại info@vpl.ca hoặc 604.331.3603

Thư Viện Công Cộng Vancouver xin giới thiệu 
quyển sách tranh này đến các gia đình có con nhỏ 
tại Vancouver. Đọc sách lớn tiếng cho trẻ là một 
trong những cách hay nhất mà người lớn có thể 
yểm trợ để phát triển ngôn ngữ và khả năng biết 
chữ cho trẻ em từ thuở thơ ấu, và thư viện lấy làm 
hãnh diện yểm trợ cho trẻ thành công.

Đây thật là một quyển sách tuyệt diệu và quan 
trọng! Ngay từ ngày đầu, não bộ của trẻ bắt đầu 
kết nối rất nhanh. Phát huy sớm khả năng biết 
chữ là một yếu tố nền tảng tối quan trọng giúp 
cho trẻ phát triển và có ảnh hưởng cả đời đối với 
sức khỏe và an sinh. Quyển sách này là một cách 
nói chuyện vui thú cho cha mẹ khuyến khích con 
mình khám phá lần đầu trong thế giới sách vở, 
minh họa thật đẹp là ngoài chữ viết cũng còn  
có nhiều thứ khác nữa. Tôi hy vọng quý vị thích 
quyển sách này như tôi vậy!

Dr. Reka Gustafson, Viên Chức Y Tế

Về The Reading Tree

Lời Nhắn của  
Vancouver Coastal Health

[Vietnamese]



Em bé bắt đầu học ngôn ngữ từ lúc mới sinh. 
Bằng cách nhìn thấy và nghe người khác nói bằng 
chữ hoặc dấu hiệu, đa số trẻ em học chữ và ý 
tưởng giúp các em đọc khi đã sẵn sàng.

Nói về bất cứ chuyện gì

Nói Chuyện

Nói chuyện với con quý vị về những gì xảy ra 
xung quanh mình – ngay cả nếu các em không 
biết nói hoặc ra dấu lại, các em sẽ bắt đầu 
nhận ra những chữ quý vị sử dụng và hiểu 
những chữ đó.



 Nói chuyện bằng ngôn ngữ quý vị thành thạo 
nhất, kể cả dấu ngữ.

 Khi trẻ nói bi ba bi bô, làm cử chỉ ra dấu hoặc 
nói, hãy nhìn nhận và trả lời.

 Thêm chi tiết vào những gì trẻ nói với quý vị và 
dùng những chữ diễn tả.

Hát sẽ giúp giảm bớt tốc độ ngôn ngữ và giúp trẻ 
nghe những âm khác nhau của chữ. Phân chia 
những chữ thành âm thanh và từng vần giúp trẻ  
em dễ biết đọc sau này.

Hát

Bắt đầu hát và đọc những  
câu vần với nhau
Hát những bài hát ưa thích và nói những câu vần 
với nhau bằng ngôn ngữ quý vị thành thạo nhất.



 Hát những bài hát trong nền văn hóa của gia 
đình quý vị.

 Hát theo những loại nhạc quý vị ưa thích.

 Hát những bài hát và những câu vần với nhau 
trong sinh hoạt thường nhật của quý vị như ăn 
uống, thay tã, và sửa soạn đi ngủ.

Chơi
Chơi đùa là sinh hoạt vui thú và có thể giúp tất 
cả trẻ em tập các khả năng truyền thông và 
đọc. Bằng cách sử dụng trí tưởng tượng của các 
em để tự sáng tạo ra các câu truyện trong khi 
chơi, trẻ em trở nên quen thuộc với cách hoạt 
động của câu truyện và luôn cả thế giới.

Chơi, vận động, và tưởng tượng

Cho trẻ nhiều cơ hội để chơi, vận động cơ thể, 
và tưởng tượng.



 Dùng những hộp giấy cứng, ống bằng giấy, và nồi 
chảo làm dụng cụ để chơi theo trí tưởng tượng.

 Để cho trẻ hướng dẫn khi chơi với nhau.

 Khuyến khích trẻ đóng kịch dựa theo sách và 
truyện bằng cách sử dụng đồ chơi và các vật 
dụng khác có sẵn ở nhà.

Khả năng viết bắt đầu khi trẻ em viết nguệch 
ngoạc và đánh dấu trên giấy. Bất cứ việc nào 
trẻ làm bằng cánh tay, bàn tay, và ngón tay đều 
giúp trẻ phát triển khả năng vận động tinh vi. 
Viết nguệch ngoạc bằng bút sáp, chơi với bột 
dẻo, và nhặt lên những vật nhỏ bé chỉ mới là 
vài hoạt động có thể giúp phát triển khả năng 
phối hợp cần thiết để học viết.

Viết

Bắt đầu từ vật nhỏ

Vào giờ cơm, khuyến khích trẻ tự lấy những 
miếng thức ăn nhỏ để ăn.



 Đưa cho trẻ những miếng hình khối, banh, 
và các vật khác để di chuyển và lăn.

 Cùng trẻ viết tên trẻ và giúp trẻ học mỗi 
mẫu tự.

 Viết ra một câu truyện trẻ kể cho quý vị, 
rồi cùng nhau đọc lại.


