
 

Sở Học Chánh Portland là một hành động khẳng định và sử dụng lao động bình đẳng. 

Các phương pháp để đánh bại “sự trượt dốc mùa 
hè” 
Năm học đã kết thúc gần được ba tuần, và học sinh của quý vị đang ổn định với một tập quán 
của mùa hè. Tuy nhiên thời gian nghỉ này có thể làm tổn hại đến các thành tích học tập đạt được 
trong cả năm học này. Một số nghiên cứu cho thấy sự tổn thất trong học tập qua nhiều tuần hay 
nhiều tháng, đặc biệt là đối với các học sinh những em đã gặp nhiều khó khăn. Do "sự trượt dốc 
mùa hè" có thể trượt tuyết luôn, đẩy các em vào mức độ học yếu dưới cấp lớp mãn tính. 

Maika Yeigh, phó giáo sư Khoa Giáo Trình và Giảng Dạy của Đại Học Portland State, nói: “Sự 
trượt dốc mùa hè thì đặc biệt nguy hại cho các học sinh không có sách ở gia đình” 

Yeigh cho biết "Các trẻ em đọc sách trong mùa hè đạt được tiến bộ, trong khi các trẻ em không 
đọc sách có thể thiệt hại đến hai tháng học tập," "Nếu chúng bị như vậy mỗi năm và tuột dốc xa 
dần xa dần về phía sau hơn nữa, các em có thể mất cả một năm học tiểu học bởi vì thụt lùi lặp 
lại trong mùa hè." 

Yeigh đề nghị quý phụ huynh yêu cầu các học sinh đọc sách với các em của mình, chơi những trò 
chơi mẫu tự hoặc làm bất kỳ việc gì giúp các em gắn bó với việc đọc và sách. 

Sau đây là một vài nguồn dữ liệu quý vị có thể dùng vào dịp hè này nhằm giúp con em mình duy 
trì (hoặc cải thiện) những thành tích học tập đạt được trong năm học này. 

Bài báo này của Hiệp Hội Giáo Dục Quốc Gia đưa ra một số nguồn dữ liệu để giúp cho học sinh 
mọi lứa tuổi gắn bó vào việc học trong mùa nghỉ hè. 

https://www.neamb.com/professional-resources/beat-summer-brain-drain.htm   

Little Scholars cung cấp những đề nghị hữu ích để phụ huynh duy trì việc học tập của trẻ em. 

https://littlescholarsllc.wordpress.com/10-ways-to-prevent-summer-slide/  

Học Viện Khan là một nguồn dữ liệu trực tuyến dành cho học sinh mọi lứa tuổi . 

https://www.khanacademy.org/  
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