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Thưa quý Phụ Huynh/Giám Hộ, 

Hôm nay tại trường chúng tôi đã bắt đầu một đơn vị bài học về Tăng Trưởng và Phát Triển Con 
Người.  Trong đơn vị bài học nầy con em sẽ tìm hiểu về sự biến đổi nam và nữ trải qua trong tuổi 
dậy thì.  Con em có nhiệm vụ giao thơ nầy cho quý vị và nói chuyện về tuổi dậy thì, nếu quý vị chọn 
làm bài tập.  (Đây là sinh hoạt tùy ý.) 

Xin dùng bất cứ một hay tất cả câu hỏi dưới đây như là điều hướng dẫn khi quý vị nói chuyện với 
con em về sự biến đổi và tăng trưởng qua giai đoạn hào hứng và đôi lúc mơ hồ của đời sống.  (Quý 
vị không phải viết xuống các câu trả lời, chỉ cần cùng nhau trao đổi và lắng nghe.) 

1. Những gì quý vị nhớ lại khi trải qua tuổi dậy thì? 

2. Đối với quý vị điều gì tốt đẹp nhất về tuổi dậy thì? 

3. Những gì quý vị cảm thấy khó khăn khi trải qua tuổi dậy thì? 

4. Quý vị đã trao đổi với người nào khi có thắc mắc về tuổi dậy thì và tăng trưởng?  Có khó 
khăn gì khi trao đổi về các vấn đề nầy? 

5. Quý vị có nghĩ là trải qua tuổi dậy thì hiện nay dễ dàng hay khó khăn hơn khi quý vị ở tuổi 
con em? 

6. Nếu có thắc mắc về sự biến đổi đang diễn ra, con em của quý vị phải trao đổi với người 
nào? 

Xin cám ơn quý vị đã dành thời giờ để yểm trợ việc học tập và tăng trưởng của con em. 

Thành kính, 

 

 

Giáo Viên Tăng Trưởng và Phát Triển Con Người của Con Em 
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