
VIETNAMESE 

Tăng Trưởng và Phát Triển Con Người – Lớp 6 
Thơ về Bài Làm Ở Nhà Dành Cho Phụ Huynh/Giám Hộ 

 

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 thời niên thiếu về mặt cơ thể, xúc cảm, và xã hội.  
 
Phần dưới đây là bài tập được soạn ra để giúp quý vị nói chuyện với con em về tuổi 
dậy thì và những trách nhiệm mới của thời niên thiếu.  Bài tập là tùy ý.  Nếu chọn làm 
bài tập, xin nói chuyện với con em về những trách nhiệm và đặc quyền đi đôi với tuổi 
trưởng thành.  
 
Sử dụng những điều dưới đây tùy theo tín ngưỡng và nền văn hóa của gia đình, xin 
thảo luận với con em những gì quý vị nghĩ là đúng lúc để giới trẻ được hưởng những 
quyền tự do nầy.  Xin bao gồm ý nghĩ là chứng tỏ hành vi có trách nhiệm với một đặc 
quyền thường cho phụ huynh và giám hộ thấy là con em sẵn sàng để hưởng những 
đặc quyền khác.  Nói chuyện về các vấn đề liên quan đến an toàn.  (Không cần phải 
viết xuống các câu trả lời.)  
 

 Có tiền xài vặt  
 Quyết định cách tiêu xài tiền xài vặt  
 Đi thương xá với bạn bè  
 Đi xem chiếu bóng với bạn bè  
 Đi dự tiệc có trai-gái  
 Lựa/mua quần áo riêng  
 Hẹn hò nhóm, hẹn hò đôi cặp, hẹn hò lứa đôi  
 Có điện thoại di động riêng  

 
Xin cám ơn quý vị đã dành thời giờ để hoàn tất sinh hoạt nầy với con em.   
 
Thành kính,  
 
 
 
Giáo Viên Tăng Trưởng và Phát Triển Con Người của Con Em 
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