
 
 

 
 

Tin nhắn văn bản để 
thúc đẩy việc học của 
con quý vị 
 
Chào mừng quý vị đến với Ready4K! Wisconsin Department of Children and Families rất vui khi được 
cung cấp cho quý vị nguồn tài nguyên MIỄN PHÍ này để giúp cho con em quý vị đi đúng lộ trình với 
các mục tiêu học tập trong cả năm học. 

 
Ready4K giúp con của chúng tôi học bằng cách 
nào? 
Ready4K sẽ gửi cho quý vị 3 lời khuyên học tập và hoạt động dễ thực 
hiện mỗi tuần bằng tin nhắn văn bản. Mỗi tin nhắn văn bản mà quý vị 
nhận được sẽ tương ứng với độ tuổi hoặc lớp của con em quý vị. 
 
Nghiên cứu cho thấy rằng, việc thực hiện các hoạt động của Ready4K là 
một cách tuyệt vời để giúp con em quý vị đi đúng lộ trình. 
 
Các lời khuyên của Ready4K được xây dựng dựa trên thói quen hàng 
ngày của quý vị, chẳng hạn như các hoạt động để sử dụng khi mặc quần 
áo, trong lúc tắm hoặc khi chuẩn bị bữa ăn. Không cần internet, không 
cần thêm thời gian hoặc tài liệu đặc biệt nào. 
 
Bạn cũng sẽ nhận được các liên kết đến các tài nguyên Wisconsin mà 
nhiều gia đình ở Wisconsin thấy hữu ích. 

 
Tôi cần làm gì? 
Trường của con em quý vị sẽ ghi danh quý vị vào chương trình nếu gia 
đình sống ở Wisconsin. 
 
Hoàn toàn không mất phí, mặc dù có thể tốn phí dữ liệu và phí tin nhắn. 
Bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách soạn tin nhắn 
STOP gửi 70138. 
 
Câu hỏi? Liên hệ với giám đốc chương trình tại trường của con em quý vị để biết thêm chi tiết. 
 

SỰ KIỆN: Trẻ rất hào hứng khi tìm 
hiểu về bản thân. Chúng tìm hiểu về 
bản thân càng nhiều, thì chúng càng 
tự tin hơn khi ở trường. 

LỜI KHUYÊN: Hãy cùng nhau soi 
gương vào buổi sáng. Thay phiên nhau 
nêu tên những phẩm chất tốt. Bạn có 
đôi mắt nâu, bạn tốt bụng, bạn mạnh 
mẽ! 

PHÁT TRIỂN: Tiếp tục giúp con tìm 
hiểu về bản thân. Khi soi gương, hãy 
chia sẻ những điều về gia đình như nơi 
bạn sinh sống và truyền thống của 
bạn. 


