
Gửi quý gia đình, 

 

Tất cả chúng tôi tại UP Education Network xin gửi tới các bạn những lời 

chúc tốt đẹp cho một kỳ nghỉ an toàn và lành mạnh. 

 

Để tiếp tục việc học khi các học viên không có ở trường, chúng tôi đã 

biên soạn ra các tài nguyên và bài tập. Các tài nguyên được cung cấp, khi 

phân bổ hợp lý, sẽ cung cấp cho các học viên các hoạt động học tập trong 

khoảng 5 tuần. 

 

Trường của các bạn có thể đã cung cấp một số hướng dẫn về cách làm việc 

với các tài liệu này. Dưới đây là hướng dẫn đã được đơn giản hóa để có 

thể được áp dụng với bất kỳ trường nào của UP. 

 

Học viên lớp K1 - K2 

● Đọc cùng học viên nhà bạn khoảng 15 phút mỗi ngày 

● Học khoảng 15 phút mỗi ngày ở nhà với học viên nhà bạn, tập trung vào 

việc hoàn thành một số bài toán và một số bài tập đọc viết 

● Nếu bạn có tiếp cận với công nghệ, hãy xem hướng dẫn từ trường học của 

bạn về bài tập ảo bổ sung thêm 

 

Học viên lớp 1 - 2 

● Đọc cùng học viên nhà bạn, hoặc đảm bảo rằng các em đọc khoảng 20 phút 

mỗi ngày 

● Học khoảng 20 - 30 phút mỗi ngày ở nhà với học viên nhà bạn, tập trung 

vào việc hoàn thành một số bài toán và một số bài tập đọc viết 

● Nếu bạn có tiếp cận với công nghệ, hãy xem hướng dẫn từ trường học của 

bạn về bài tập ảo bổ sung thêm 

 

Học viên lớp 3 - 5 

● Các học viên nên đọc 30 phút mỗi ngày 

● Các học viên nên hoàn thành khoảng 30 - 40 phút mỗi ngày việc học tại 

nhà, phân bổ đều thời gian này vào các môn học 

● Nếu bạn có tiếp cận với công nghệ, hãy xem hướng dẫn từ trường học của 

bạn về bài tập ảo bổ sung thêm 

 

Học viên lớp 6 - 8 

● Các học viên nên đọc tối thiểu 30 phút mỗi ngày 

● Các học viên nên hoàn thành khoảng 45 - 60 phút mỗi ngày việc học tại 

nhà, phân bổ đều thời gian này vào các môn học 

● Nếu bạn có tiếp cận với công nghệ, hãy xem hướng dẫn từ trường học của 

bạn về bài tập ảo bổ sung thêm 


