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Lưu ý quan trọng 

 

Kính thưa Quý phụ huynh và người giám hộ 

Nắm vững ngôn ngữ tiếng Đức là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công 

của con bạn / các con bạn. Kiến thức tốt về ngôn ngữ tiếng Đức cũng là một cơ sở rất quan 

trọng cho sự thành công trong cuộc sống nghề nghiệp hoặc trong các trường trung học 

Ở trường, trẻ em nước ngoài được hỗ trợ hiệu quả trong việc học tiếng Đức với chương trình 

«Tiếng Đức là Ngôn ngữ thứ hai» (DaZ) cung cấp sự. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng, thường 

chỉ nắm vững tiếng khi trẻ cũng tiếp xúc với tiếng Đức Thụy Sỹ hoặc tiếng Đức Đức ở bên 

ngoài trường học. Khi đó, trẻ còn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bạn với tư cách là cha mẹ / 

người giám hộ! Chúng tôi khuyên các bạn nên 

…  thường chơi với trẻ em nói tiếng Đức Thụy Sỹ hoặc nói tiếng Đức Đức trong thời gian rảnh 

rỗi của chúng (1). 

…  thăm các gia đình nói tiếng Đức Thụy Sỹ hoặc nói tiếng Đức Đức (2). 

…  được chăm sóc trong các bữa ăn trưa mà trong đó chủ yếu nói tiếng tiếng Đức Thụy Sỹ 

hoặc nói tiếng Đức Đức (3). 

…  hoạt động tại các câu lạc bộ thể thao và âm nhạc Thụy Sĩ trong thời gian rảnh rỗi (4). 

… mượn và đọc sách bằng tiếng Đức tại thư viện (5). 

 

Xem thụ động các bộ phim và các chương trình truyền hình bằng tiếng Đức có thể giúp trẻ em 

hiểu ngôn ngữ tiếng Đức tốt hơn một chút. Để con của bạn có khả năng nói tiếng Đức tốt và có 

khả năng ngôn ngữ tốt hơn, việc xem phim và chương trình truyền hình bằng tiếng Đức không 

còn đủ nữa! Các điểm đã nêu từ 1-5 mang lại hiệu quả tốt hơn nhiều! 

 

Về nguyên tắc, việc học tiếng Đức Thụy Sỹ hoặc tiếng Đức Đức đơn giản nhất là trước khi 

bước vào lớp mẫu giáo. Nếu bạn có con ở lứa tuổi này, các điểm nêu trên 1-3 cũng rất quan 

trọng đối với con của bạn. 

 

Cảm ơn bạn đã lưu ý những thông tin quan trọng này cho tương lai của con bạn. 
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