
There are lots of things that can be done in the classroom that can help 
deaf/ hard of hearing children learn. Here are some simple things that can 
improve listening conditions in a classroom:

•	 	Avoid	sitting	a	deaf/	hard	of	hearing	child	in	a	noisy	part	of	the	classroom.	For	example	 
make	sure	they	are	away	from	noisy	equipment,	such	as	air	conditioners	or	computers.

•	 	Close	the	classroom	door	when	the	corridor	becomes	noisy	or	close	the	windows	and	 
perhaps	draw	curtains	when	there	is	a	noise	outside.

•	 	Use	wall	displays	to	cover	and	soften	large	flat	surfaces	and	carpet	floors	where	possible,	 
as	this	will	help	to	reduce	echoing.

•	 	Place	felt	on	the	bottom	of	pencil	containers	or	on	the	bottom	of	chair	legs	that	scrape.

•	 	Encourage	children	to	maintain	a	quiet	working	atmosphere	and	try	to	make	hearing	 
children	aware	of	various	noises	that,	for	example,	a	hearing	aid	can	amplify,	such	as	 
chairs	scraping,	doors	banging,	general	chatter,	shouting,	and	dropping	objects.	

•	 	Get	into	the	habit	of	repeating	the	questions	and	answers	other	children	say.	 

Children	have	soft	voices	and	are	often	sitting	behind	the	deaf/hard	of	hearing	child.	

Where	a	child	sits,	lighting,	and	where	a	teacher	is	positioned	 
in the class are also important:

•	 	In	the	classroom	a	deaf/	hard	of	hearing	child	should	sit	near	to	and	facing	the	teacher.	However,	
it	is	also	important	that	they	can	see	the	other	pupils.	Sitting	in	a	circle	on	the	carpet	is	sometimes	
useful.

•	 	If	you	walk	around	when	you	are	talking	a	deaf/	hard	of	hearing	child	may	not	be	able	 
to	follow	what	you	are	saying.	Identify	a	few	key	places	to	stand	in	the	classroom	where	 
a	deaf	child	will	be	able	to	see	you	clearly.

•	 	Make	sure	that	your	face	is	evenly	lit	(for	example,	facing	a	window,	not	with	a	window	 
to	your	back)	as	this	will	make	lip	reading	easier	for	children.

•	 	Make	sure	that	when	you	are	writing	on	the	white	board,	that	you	face	the	children	when	you	are	
speaking.	This	will	help	them	to	lip	read,	and	to	see	your	facial	expression.

School Checklist
Mười Lời Khuyên Hàng Đầu Về 
Chuyển Tiếp Dành Cho Các Gia Đình
 Bắt đầu Học Tiểu học

1  Trao đổi với con em quý vị về việc bắt đầu đi học. Tên	trường	là	gì?	Hãy	cho	các	em	biết	trường	
phổ	thông	khác	với	nhà	trẻ	ở	chỗ	nào.	Trao	đổi	với	các	em	việc	bắt	đầu	đi	học	thú	vị	như	thế	nào.	

2  Trao đổi với con em quý vị về đồng phục của trường (nếu có) trong năm học tiếp theo. Hãy	
mặc	thử	đồng	phục.	Thử	đeo	và	cởi	bỏ	giày	của	trường	–	cài	khóa	hoặc	buộc	dây.

3  Đọc các câu chuyện về việc bắt đầu đi học. Ví	dụ	-	Truyện The Transition to Primary School; ‘Blue 
Bear	Gets	Ready	For	School.’

4  Cho con quý vị xem hộp ăn trưa và bình nước và thử cùng làm bữa trưa. Cho	con	quý	vị	thử	mở	
các	hộp	khó	mở,	ví	dụ	như	gói	phô-mai	que,	vỏ	quýt.	Hỏi	trường	xem	họ	gọi	các	giờ	nghỉ	buổi	sáng	
là	gì.	Ví	dụ,	chơi	ăn	trưa,	giờ	ăn	bữa	phụ	hoặc	ăn	trưa	nhẹ.	Đảm	bảo	rằng	con	quý	vị	quen	thuộc	với	
tất	cả	các	thuật	ngữ	được	sử	dụng	và	những	gì	các	em	có	thể	ăn	trong	các	giờ	nghỉ	đó.

5  Xem các ứng dụng ‘bắt đầu đi học’ trong bộ Chuyển tiếp sang Trường Tiểu học trên ipad / 
iphone. 

6  Dẫn con quý vị đến thăm trường vào cuối tuần, làm	quen	với	thiết	bị	vui	chơi	và	vị	trí	của	mọi	
thứ	như:	văn	phòng,	nhà	vệ	sinh	và	vòi	nước	uống.

7  Cho con quý vị tham gia tất cả các buổi định hướng nhà trường thực hiện. Hỏi	thêm	thông	tin	
định	hướng	cho	con	quý	vị	nếu	thấy	cần.	

8 Tự giới thiệu bản thân quý vị với giáo viên của các em.

9  Dán nhãn những vật dụng cá nhân của con quý vị	-	cặp	sách,	hộp	ăn	trưa,	bình	nước,	hệ	thống	
FM,	quần	áo	v.v.	Các	em	có	đọc	được	tên	mình	không?	Các	em	có	nhận	ra	được	vật	dụng	cá	nhân	
của	mình	không?

10  Vào ngày đầu tiên hãy để con quý vị biết quý vị sẽ ra về nhưng sẽ trở lại đón các em sau đó. 
Đừng quên mang theo máy ảnh nhé!
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