
Học ở nhà có thể là một hành động thăng bằng. Tuy nhiên, hỗ trợ cảm nghiệm học trực tuyến của con
em là một phần thiết yếu cho sự thành công của chúng trong khi học ở nhà. Đây là một số phương cách
để hỗ trợ con em học trực tuyến:

Đặt Ra Những Kỳ Vọng Học Vấn và Các Thói Quen

Thiết lập một thói quen sẽ giúp học sinh làm chủ việc học hành và xếp đặt ngày học trực tuyến. Điều này có thể thi
hành bằng cách lập ra một thời khóa biểu uyển chuyển, tương tự như những gì các em cảm nghiệm trong một
ngày học ở trường, điều đó bao gồm thói quen đi ngủ thường lệ và những mong đợi cho một tuần lễ đi học.  

Thiết Lập Một Chỗ Dành Cho Học Hành

Cung cấp một chỗ thích hợp để học hành cho con em nếu có thể. Chọn một chỗ dành riêng cho việc học mà ít bị
xao lãng và cho phép con em tập trung vào các hoạt động và bài làm ở trường. 

Theo Dõi Thông Tin & Những Cập Nhật

Luôn luôn theo dõi thông tin là một yếu tố thiết yếu khác để giúp con em cảm nghiệm việc học trực tuyến. Quý vị
có thể thi hành điều này bằng cách thường xuyên theo dõi thông tin của trường và khu học chánh để biết những
cập nhật qua điện thoại và trang mạng. Ngoài ra, cho trường biết bất cứ nhu cầu học vấn nào của con em, tỉ như
thiếu dụng cụ hay đường nối vào internet, và duy trì thông tin với các giáo chức khi cần.

Kiểm Tra Hàng Ngày 

Kiểm tra con em sẽ hỗ trợ chúng trong việc thông hiểu sự giảng dạy và những thông tin từ các giáo chức. Giao
tiếp với con em hàng ngày vào thời điểm tốt nhất cho gia đình. Điều này có thể là sự kiểm tra một vài lần trong
ngày hoặc kiểm tra lâu hơn vào buổi sáng hay buổi tối. Sau đây là một vài câu hỏi mà nó có thể gợi
lên cuộc đối thoại với con em:

- Con có thể hoàn tất mọi bài được ấn định không?
- Hôm nay con học/thực tập/đọc những gì?
- Nó dễ hay khó cho con? 
- Con có câu hỏi nào với thầy cô không?

Khích Lệ Vận Động Cơ Thể và Tập Thể Dục

Học trực tuyến ở nhà có thể có ảnh hưởng đến sự vận động cơ thể của con em. Hãy khuyến khích chúng tham gia
sinh hoạt thể thao và tập thể dục. Ngoài ra, hãy cho phép chúng đứng lên và đi lại trong ngày học trực tuyến.

Làm Quen với các Dụng Cụ và Nguồn Năng

Biết rõ các dụng cụ và nguồn năng mà con em có thể truy cập, điều đó giúp quý vị hỗ trợ tốt hơn việc học trực
tuyến của con em. Hãy làm quen với các chương trình mà HISD đang cung cấp cho học sinh.
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