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Cẩm Nang Phát Triển Nghề Nghiệp dành cho Phụ 
Huynh1 
Sách hướng dẫn dành cho phụ huynh về ý thức và tìm hiểu nghề nghiệp… 
 
 
Mục Lục 
 
Vì sao con tôi nên tìm hiểu về nghề nghiệp? 
Vì sao bắt đầu sớm là rất quan trọng? 
Có phải tìm hiểu sớm về nghề nghiệp là chọn một nghề và gắn bó với nó không? 
Vì sao sự trợ giúp của tôi là quan trọng? 
Tôi giúp con tôi chọn một con đường nghề nghiệp hài lòng như thế nào? 
Tôi bắt đầu nói với con mình về nghề nghiệp như thế nào? 
Tìm hiểu nghề nghiệp nên như thế nào? 
Con tôi có thể tìm thông tin nghề nghiệp đáng tin cậy để tìm hiểu ở đâu? 
  
 
VÌ SAO CON TÔI NÊN TÌM HIỂU VỀ NGHỀ NGHIỆP? 
 

Để đưa ra những quyết định đúng đắn về nghề nghiệp, con quý vị phải tìm hiểu và 
nghiên cứu nhiều nghề nghiệp. Tham gia tích cực vào các hoạt động tìm hiểu nghề 
nghiệp sẽ giúp con quý vị ý thức được nhiều cơ hội nghề nghiệp sẵn có và các bước 
cần thực hiện để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Một số lợi ích của việc tìm 
hiểu về nghề nghiệp bao gồm: 
 

• Cho phép con quý vị tiếp xúc với các nghề nghiệp mà có thể cháu chưa bao 
giờ nghĩ đến; và 

• Khám phá các hình thức giáo dục và đào tạo sau phổ thông khác nhau, cũng 
như chi phí của chúng để con quý vị không phí thời gian và tiền bạc vào khóa 
đào tạo không liên quan đến nghề nghiệp mà cháu đã chọn. 

• Hiểu về môi trường làm việc của các nghề nghiệp đáng quan tâm: 
 
 
VÌ SAO BẮT ĐẦU SỚM LÀ RẤT QUAN TRỌNG? 
 

Sớm có ý thức nghề nghiệp là rất quan trọng vì ý thức nghề nghiệp này có thể: 
 

• Tăng hứng thú học tập ở trường của con quý vị, 

• Giảm khả năng bỏ học của con quý vị, và  

• Cho con quý vị thấy rằng những kiến thức cháu đang học ở trường hiện nay 
là chìa khóa để đạt được các mục tiêu tương lai của cháu. 

 

                                                 
1 Chuyển thể từ các ấn phẩm phát triển bởi Mạng Tài nguyên Nghề nghiệp của Mỹ (America’s Career 
Resource Network - ACRN) và Phòng Giáo dục Quận Sonoma (Sonoma County Office of Education - 
SCOE) 
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Ở cấp tiểu học, quý vị có thể giúp con mình: 
 

• Khám phá sự đa dạng của nghề nghiệp; 

• Liên hệ những kiến thức cháu đang học ở trường với các tình huống thực tế; 

• Tưởng tượng cháu đang làm một nghề; và 

• Phát triển các kỹ năng như là làm việc và chơi với người khác, ra quyết định, 
giải quyết vấn đề, và làm lãnh đạo—đây là những kỹ năng chuẩn bị làm việc 
quan trọng. 

 

Thông thường, hiểu biết về nghề nghiệp của trẻ em bị giới hạn trong những gì các cháu 
xem trên ti vi hoặc phương thức kiếm sống của gia đình các cháu. Một trong những 
cách tốt nhất để chuẩn bị làm việc cho con quý vị là dạy cho cháu về phạm vi rộng các 
nghề nghiệp. 
 

Để giúp con quý vị hiểu việc học tập ở trường là cần thiết như thế nào với nghề nghiệp 
tương lai, hãy cho thấy cách những người làm việc sử dụng các kỹ năng đó trong công 
việc của họ. Ví dụ: 
 

• Một bác sĩ thú y sử dụng các kỹ năng toán học để tính toán liều lượng thuốc 
một con mèo sẽ cần; 

• Một sĩ quan cảnh sát cần các kỹ năng soạn thảo văn bản để viết báo cáo; và 

• Một người thợ mộc cần một loạt các kỹ năng toán học để hoàn thành một dự 
án xây dựng. 

 
Cho con quý vị thấy mối liên hệ trực tiếp giữa trường học và nghề nghiệp và chỉ rõ ra 
rằng thành tích tốt ở trường mở ra cánh cửa đến thành công trong nghề nghiệp là tùy 
thuộc ở quý vị. 
 
 
CÓ PHẢI TÌM HIỂU SỚM VỀ NGHỀ NGHIỆP LÀ CHỌN MỘT NGHỀ VÀ GẮN BÓ VỚI 
NÓ KHÔNG? 
 

Không. Phát triển nghề nghiệp sớm là để con quý vị thấy vô số con đường nghề nghiệp 
mở ra cho cháu. Phát triển nghề nghiệp là một quá trình lâu dài và quý vị nên liệu trước 
rằng kế hoạch của con quý vị sẽ thay đổi khi cháu trưởng thành và có thêm thông tin. 
 
Tìm hiểu về nghề nghiệp không có nghĩa là các quyết định sẽ bất di bất dịch. Điều đó 
thực sự có nghĩa là con quý vị sẽ ra các quyết định về nghề nghiệp tốt hơn vì cháu sẽ 
tiến về phía trước tự tin hơn sử dụng nền tảng đã được tạo ra ở trường tiểu học.  
 

Đây là một thông tin cho quý vị suy ngẫm: Lý do số một sinh viên bỏ học đại học giữa 
chừng là sự thiếu tập trung nghề nghiệp. Và một sinh viên đại học càng lưỡng lự thì, 
càng có khả năng sinh viên đó phải tốn thêm tiền và thời gian để lấy bằng. Tìm hiểu 
sớm về nghề nghiệp là chìa khóa dẫn đến sự tập trung học đại học/nghề nghiệp! 
 
 
VÌ SAO SỰ TRỢ GIÚP CỦA TÔI LÀ QUAN TRỌNG? 
 

Sự trợ giúp của quý vị là quan trọng nhất vì:  
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• Nghiên cứu cho thấy rằng cha mẹ và người giám hộ có ảnh hưởng lớn nhất 
đến lựa chọn nghề nghiệp của con em họ. 

• Là cha mẹ, quý vị hiểu con mình hơn ai hết. 

• Quý vị, hơn ai hết, quan tâm nhất đến việc giúp con mình chọn một nghề 
nghiệp xứng đáng. 

• Quý vị hiểu rằng tương lai con mình là quá quan trọng để mặc cho may mắn 
quyết định. 

 
Sự nghiệp thành công không đơn giản ngẫu nhiên mà có, đó là kết quả của việc lập kế 
hoạch cẩn thận và quý vị là người có thể đảm bảo con quý vị ra các quyết định nghề 
nghiệp tốt nhất có thể 
 
Điều quan trọng là phải biết rằng mọi người chọn nghề nghiệp vì những lý do khác 
nhau: 
 

• Một số tập trung vào môi trường mà họ lớn lên và chọn nghề nghiệp tương 
tự như cha mẹ hoặc người giám hộ của họ; 

• Một số chọn nghề nghiệp dựa trên tiền lương; và 

• Một số “tình cờ” chọn một nghề nghiệp vì họ bắt đầu một công việc và quyết 
định làm công việc đó. 

 
 
TÔI GIÚP CON TÔI CHỌN MỘT CON ĐƯỜNG NGHỀ NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO? 
 

Bước đầu tiên chọn một con đường nghề nghiệp là xác định sở thích của con quý vị.   
 
Vì sao điều này quan trọng? Vì nghiên cứu cho thấy con quý vị sẽ thành công hơn và 
hài lòng hơn với lựa chọn nghề nghiệp của mình nếu lựa chọn đó dựa trên sở thích của 
cháu.  
 
Sở thích của các cháu chỉ lối đến con đường nghề nghiệp tốt nhất có thể. Đây là một số 
câu hỏi quý vị có thể hỏi con mình để có hình dung rõ ràng về sở thích của cháu: 
 

• Môn học yêu thích ở lớp của con là gì? 
• Hoạt động ngoại khóa nào con thích nhất? 
• Con có sở thích gì? 
• Con thích làm gì với các bạn? 
• Con nghĩ mình có các kỹ năng đặc biệt gì? 
• Con tự hào nhất về điều gì con đã làm? 
• Điều gì thu hút con nhất? 

 
 

Ngoài cách hỏi trực tiếp con quý vị, có các cách khác để xác định điều gì thu hút cháu. 
Tập trung vào các hoạt động, sách, phim, và chương trình truyền hình con quý vị thích; 
xem các trang web cháu truy cập và cháu sử dụng thời gian rỗi như thế nào. Một khi 
quý vị đã giúp con mình xác định sở thích, hãy tìm cách phát triển các sở thích đó. Đây 
là một số ý tưởng: 
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Nếu con quý vị thích động vật, cháu có thể muốn: 
• Tham gia một câu lạc bộ 4-H  
• Làm tình nguyện ở một phòng khám thú y địa phương 
• Chăm sóc hoặc đưa chó hàng xóm đi dạo 

 

Nếu con quý vị thích nghệ thuật, cháu có thể muốn: 
• Thiết kế một trang web cá nhân 
• Làm thiếp sinh nhật hoặc thiếp chúc mừng các ngày lễ cho người 

thân và bạn bè 
• Làm đồ họa cho bản tin trường 

 

Nếu con quý vị thích giúp đỡ người khác, cháu có thể muốn: 
• Làm một cố vấn trại hè 
• Trông con cho một người bạn hoặc người thân 
• Dạy một em nhỏ tuổi hơn đọc 

 
 
 

 
 

Nếu con quý vị thích xây dựng hoặc sửa chữa, cháu có thể muốn: 
• Lắp ráp một đài phát thanh hoặc máy tính từ bộ linh kiện 
• Tháo rời một thiết bị cũ ra và ráp nó lại như cũ 
• Thiết kế và làm một nhà cho chim 

 

Nếu con quý vị thích thể thao, cháu có thể muốn: 
• Chơi cho một đội thể thao 
• Hỗ trợ một huấn luyện viên 
• Làm trọng tài các trận đấu cộng đồng 

 
Đây chỉ là một vài hoạt động sẽ giúp con quý vị khám phá sở thích của cháu và 
chuẩn bị tốt hơn cho các cháu để ra các quyết định về nghề nghiệp tương lai. 
Con quý vị cũng có lựa chọn tạo và lưu thông tin về các điều chỉnh liên tục của 
mình sử dụng Kế hoạch Phổ thông (High School Plan) và Kế hoạch Hành động 
Nghề nghiệp (Career Action Plan) mà chúng có thể truy cập với tài khoản miễn 
phí “My Stuff” trên Trung Tâm Nghề nghiệp của Tôi (My Career Center). Hãy 
dành thời gian giúp con quý vị tạo một tài khoản và cập nhật kế hoạch của chúng 
khi cần thiết. 

 
 
TÔI BẮT ĐẦU NÓI VỚI CON MÌNH VỀ NGHỀ NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO? 
 

Một cách để bắt đầu nói với con quý vị về nghề nghiệp là cho chúng thấy sở thích của 
chúng liên quan tới hoạt động của người lớn như thế nào. Ví dụ: 
 

• Nếu con quý vị thích nghệ thuật, thảo luận cách người lớn dùng nghệ thuật 
để thiết kế nhà, quần áo, quảng cáo trên tạp chí, phìm trường, và thậm chí 
cả đồ chơi. Giải thích rằng nghệ thuật cũng được dùng để vẽ truyện tranh, 
cắm hoa, và chụp ảnh cho tạp chí và sách. 
 

• Nếu con quý vị thích ở ngoài trời, thảo luận cháu có thể làm một nghề liên 
quan đến làm việc ngoài trời như thế nào, như là kiến trúc cảnh quan, lâm 
nghiệp, khảo cổ, xây dựng, sinh học biển, hoặc công nghiệp cá. 
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• Nếu con quý vị rất dễ gần, thảo luận những người thích nói chuyện và làm 
việc với người khác có thể chọn việc làm như giáo viên, luật sư, đại diện dịch 
vụ khách hàng, nhân viên lễ tân, quản lý khách sạn, hoặc người tổ chức sự 
kiện như thế nào. 
 

• Nếu con quý vị thích giúp đỡ người khác, nói về các cách khác nhau cháu có 
thể làm điều đó trong công việc, như là y tá, bác sĩ, huấn luyện viên thể thao, 
nhân viên hỗ trợ y tế, tư vấn viên gia đình, hoặc người chăm sóc trẻ em. 
 

• Nếu con quý vị thích toán, nói với cháu về khả năng trở thành kế toán, lập 
trình viên máy tính, kỹ sư, hoặc nhà thống kê. Quý vị cũng nên nhắc nhở con 
mình rằng hầu hết tất cả các nghề nghiệp đều dùng đến toán cơ bản, vì vậy 
nó là một kỹ năng cần có rất quan trọng. 
 

• Nếu con quý vị thích giữ an toàn cho người khác, nói với chúng về nghề 
nghiệp như sĩ quan cảnh sát, nhà khoa học pháp y, thám tử, điều tra viên, 
cán bộ giám sát tạm tha, bảo vệ, hoặc nhân viên cứu hỏa. 

 
 
TÌM HIỂU NGHỀ NGHIỆP NÊN NHƯ THẾ NÀO? 
 

Tìm hiểu nghề nghiệp bắt đầu với ý thức về sự đa dạng của các công việc hiện tại và 
mới nổi. Tiếp theo là nghiên cứu “thử” một số công việc. Có hai cách tìm hiểu nghề 
nghiệp: một cách là nghiên cứu và cách khác là trải nghiệm. Hãy giúp con quý vị tham 
gia cả hai cách. 
 

 
Nghiên cứu Nghề nghiệp: Con quý vị nên thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về 
một số lựa chọn nghề nghiệp. Như vậy, cháu sẽ có thể tạo ra một kế hoạch nghề nghiệp 
và giáo dục thực tế hơn mà sẽ định hướng quyết định của cháu. Thông tin nghề nghiệp 
nên nghiên cứu gồm có: 
 

• Cần học gì cho nghề nghiệp này? 
• Giáo dục/đào tạo này có ở đâu? 
• Tôi có thể tham gia giáo dục/đào tạo cần thiết cho nghề nghiệp này không? 
• Triển vọng tương lai của nghề nghiệp này như thế nào? 
• Con đường thăng tiến trong nghề nghiệp này như thế nào? 
• Những nghề nghiệp nào khác liên quan chặt chẽ đến nghề nghiệp này? 
• Những nhiệm vụ thực hiện hàng ngày của nghề nghiệp này là gì? 
• Những nhiệm vụ này có phù hợp với sở thích và giá trị công việc của tôi 

không? 
• Giờ làm việc bình thường là như thế nào? 
• Nghề nghiệp này có yêu cầu đi lại nhiều không? 
• Các phúc lợi y tế và hưu trí thường thấy trong ngành công việc này là như 

thế nào? 
• Mức lương điển hình cho nghề nghiệp này là như thế nào? 
• Tôi có cần chuyển đi để tìm việc làm không? 

 

 
Trải nghiệm nghề nghiệp: Trong khi con quý vị học phổ thông và trung học, cháu có 
thể tham gia vào nhiều hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp. Các hoạt động này có thể bao 
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gồm: 
 

• Informational interviewing. [Phỏng vấn thông tin.] (Trang web là tiếng 
Anh.) Khuyến khích con quý vị gọi điện cho những người làm nghề nghiệp 
cháu đã chọn. Con quý vị nên cho mỗi người biết mục đích gọi điện và xác 
định người đó có bao nhiêu thời gian nói chuyện. Các câu hỏi quan trọng cần 
hỏi là: 

o Cô/chú làm các hoạt động công việc gì hàng ngày? 
o Vì sao cô/chú chọn nghề nghiệp này? 
o Cô/chú cần loại đào tạo gì để làm công việc này? 
o Cô/chú thích gì nhất về công việc của mình? 
o Cô/chú không thích gì nhất về công việc của mình? 

 
• Hội chợ nghề nghiệp. Tận dụng mọi cơ hội tham gia các hội chợ nghề 

nghiệp với con quý vị để cả quý vị và con mình có cơ hội tìm hiểu thêm về 
các nghề nghiệp khác nhau. Hội chợ nghề nghiệp thường được tổ chức tại 
trường phổ thông, các trường đại học địa phương, hoặc bởi các phòng 
thương mại địa phương. 
 

 
• Job shadowing experiences. [Trải nghiệm quan sát việc làm.] (Trang 

web là tiếng Anh.) Con quý vị càng quan sát những người lao động trong môi 
trường làm việc, cháu sẽ càng có nhiều thông tin về các nghề nghiệp triển 
vọng. Một ví dụ về cơ hội quan sát việc làm cho con quý vị là tham gia vào 
“Ngày Mang Con Đi Làm.” 
 

• Internships and work-based learning. [Thực tập và học tập dựa trên 
công việc.] (Trang web là tiếng Anh.) Giúp con quý vị tìm một việc thực tập 
hoặc một cơ hội học tập dựa trên công việc liên quan tới lĩnh vực nghề 
nghiệp quan tâm của cháu. Kiểm tra với trường phổ thông của con quý vị để 
xem liệu cháu có thể nhận tín chỉ phổ thông cho loại kinh nghiệm việc làm 
này không. Thực tập và học tập dựa trên công việc có thể là các vị trí có 
lương hoặc không lương. 
 

• Công việc tình nguyện. Khuyến khích con quý vị làm tình nguyện cho một 
doanh nghiệp hoặc tổ chức cung cấp việc làm trong lĩnh vực nghề nghiệp 
quan tâm của cháu. 
 

• Career Technical Education (CTE) classes. [Các lớp học Giáo dục Kỹ 
thuật Hướng nghiệp (CTE).] (Trang web là tiếng Anh.) Khuyến khích con 
quý vị tham gia các lớp học CTE trong lĩnh vực mà chúng ưa thích để có kinh 
nghiệm thực hành với các công cụ và kỹ năng sử dụng trong lĩnh vực nghề 
nghiệp đó. 
 

• Đi thực tế. Đi thực tế là một cách khác cho con quý vị quan sát người làm 
việc của các nghề nghiệp khác nhau. Trước khi con quý vị đi thực tế, hãy yêu 
cầu cháu quan sát các loại người làm việc và nghề nghiệp khác nhau trong 
khi đi thực tế. Sau đó, thảo luận về các nghề nghiệp này với con quý vị. Quý 
vị cũng có thể thu xếp một chuyến đi thực tế cho mình và con mình đến một 

http://www.calcareercenter.org/Home/Content?contentID=130
http://www.calcareercenter.org/Home/Content?contentID=126
http://www.calcareercenter.org/Home/Content?contentID=125
http://www.calcareercenter.org/Home/Content?contentID=113
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doanh nghiệp hoặc tổ chức sử dụng lao động trong nghề nghiệp quan tâm 
của con quý vị. 

CON TÔI CÓ THỂ TÌM THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP ĐÁNG TIN CẬY ĐỂ TÌM HIỂU Ở 
ĐÂU? 
Có nhiều nguồn để tìm hiểu về nghề nghiệp. Nếu trường của con quý vị có một trung 
tâm hướng nghiệp, đó là nơi tốt để bắt đầu. Thư viện địa phương có thể có một hệ 
thống phân phối thông tin nghề nghiệp điện toán hóa (CIDS), là một nguồn phong phú 
về thông tin nghề nghiệp. 
Một nguồn tốt nữa là Internet. Sau đây là một danh sách các trang Web đáng tin cậy 
dành cho tìm hiểu và ý thức nghề nghiệp (một số các trang chỉ có tiếng Anh): 

• California Career Resource Network (CalCRN)
[Mạng Nguồn Nghề Nghiệp California]

• California Career Zone
[Khu Vực Nghề Nghiệp California]

• California Career Café
[Cà Phê Nghề Nghiệp California]

• California Colleges
[Các Trường Đại Học California]

• America’s Career InfoNet
[Mạng Thông Tin Nghề Nghiệp của Mỹ]

• Occupational Outlook Handbook
[Sổ Tay Triển Vọng Nghề Nghiệp]

• O*Net
[Mạng O*]

Xin hãy nhớ… 
Cuối cùng, lựa chọn nghề nghiệp là một quyết định cá nhân, do đó đừng cố hướng con 
quý vị theo một nghề nghiệp đặc biệt vì quý vị nghĩ đó là nghề nghiệp chúng có thể thích 
hoặc nên làm. Là cha mẹ quan tâm đến con cái, hãy cung cấp cho con quý vị nhiều cơ 
hội để khám phá sở thích và tìm hiểu về các cơ hội nghề nghiệp. Sự quan tâm và 
khuyến khích suy nghĩ về nghề nghiệp từ khi còn nhỏ sẽ giúp con quý vị thành công 
trong tương lai. 

Do hướng dẫn của quý vị và các cơ hội quý vị tạo ra, con quý vị có thể thay đổi sở thích 
nghề nghiệp. Tiếp tục khuyến khích con quý vị khi thay đổi lựa chọn nghề nghiệp—cháu 
càng có nhiều thông tin về nghề nghiệp, cháu sẽ càng có các quyết định nghề nghiệp 
đúng đắn. 

http://www.californiacareers.info/
http://www.cacareerzone.org/
http://www.cacareercafe.com/
http://www.californiacolleges.edu/
http://www.acinet.org/
http://stats.bls.gov/oco/
http://online.onetcenter.org/
http://www.yourchildscareer.org/careerplanning/careerplan_no_plan.htm
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NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): The California Department 
of Education (CDE) wishes to thank the California Career Resource Network and 
the Sonoma County Office of Education for their permission to translate this 
handbook. As a form of assistance to LEAs, the CDE offers this translation free of 
charge. Because there can be variations in translation, LEAs should confer with 
local translators to determine any need for additions or modifications, including 
the addition of local contact information or local data, or modifications in 
language to suit the needs of specific language groups in the local community. If 
you have comments or questions regarding the translation, please e-mail the 
Clearinghouse for Multilingual Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.


