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Cẩm nang Hướng dẫn Phụ huynh 
về Nội dung Học tập của Học sinh
Các ví dụ về nội dung học tập của học sinh ở mỗi cấp lớp

Học khu Công lập Denver áp dụng Các Tiêu chuẩn Học tập 
Colorado nhằm bảo đảm học sinh được trang bị kiến thức 
và kỹ năng để đạt thành công trong thế kỷ 21. Các cẩm 
nang hướng dẫn phụ huynh sẽ giới thiệu tổng quan về nội 
dung học tập của học sinh trong các môn ngữ văn, toán, 
khoa học và nghiên cứu xã hội, dựa trên các tiêu chuẩn 
học tập dành cho mỗi cấp lớp. Các cẩm nang này cũng 
trình bày những cách thức quý vị có thể áp dụng để hỗ trợ 
con em mình tại nhà và có thông tin về các nguồn trợ giúp 
hữu ích khác. 
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p Đọc nhiều mẩu chuyện khác nhau và trình bày bài học rút ra từ câu chuyện.
p Mô tả các nhân vật trong câu chuyện và hành động của nhân vật dẫn dắt tới các sự kiện trong câu 
    chuyện như thế nào.
p Đọc các bài viết về lịch sử, nghiên cứu xã hội hoặc khoa học và trả lời câu hỏi về nội dung các em đã học.
p Tham chiếu thông tin từ các hình minh họa như bản đồ, hình ảnh cũng như các từ ngữ trong bài đọc để 
    chứng minh cho câu trả lời.
p Học các quy tắc về ngôn ngữ nói và viết trong tiếng Anh.
p Học và sử dụng các từ mới, gồm cả từ ngữ liên quan đến các chủ đề cụ thể (ví dụ như các từ chuyên 
    ngành khoa học).
p Tham gia thảo luận trong lớp bằng cách lắng nghe, đặt câu hỏi, chia sẻ ý tưởng và triển khai ý dựa trên ý 
    tưởng của các học sinh khác.
p Trình bày trước lớp về một chủ đề hoặc kể một câu chuyện, có sử dụng các dữ liệu và chi tiết liên quan, 
    và nói rõ ràng.
p Viết các câu chuyện có phần hội thoại và mô tả hành động, suy nghĩ và cảm xúc của các nhân vật.
p Thu thập thông tin từ các cuốn sách, bài báo và các nguồn tài liệu trực tuyến để hiểu thêm về chủ đề học.
p Viết các bài nghiên cứu hoặc trình bày quan điểm trong các khoảng thời gian dài.

Ngữ Văn 

p Hiểu và giải thích ý nghĩa của phép nhân hoặc chia các con số.
p Thuộc lòng phép nhân tất cả các số có một chữ số (thuộc bảng cửu chương).
p Bắt đầu nhân số có nhiều hơn một chữ số (ví dụ như phép nhân 9 x 80).
p Giải các "bài toán đố" theo hai bước, sử dụng phép cộng, trừ, nhân và chia.
p Hiểu phân số dưới dạng con số (ví dụ như biết 3/1 và 3 là cùng một số) và nhận biết phân số dưới dạng 
    một chữ số trong dãy số.
p So sánh độ lớn của hai phân số.
p Nhận biết đặc điểm của các hình dạng (như hình vuông, hình chữ nhật, hình ngũ giác và hình lục giác)  
    và có thể nói đúng tên hình dạng và cách phân loại chúng.
p Tính diện tích của các hình và biết cách liên hệ khái niệm diện tích với phép nhân (ví dụ như vì sao có thể 
    tính được số feet vuông của một căn phòng dài 9 foot và rộng 7 foot bằng cách nhân 9 x 7?)
p Đo và ước tính trọng lượng và thể tích của chất lỏng, và giải các bài toán đố có sử dụng các đơn vị đo 
    lường đó.
p Đọc giờ và tính thời gian theo đơn vị phút.

Toán

standards.dpsk12.org

Đọc to và lưu loát, áp dụng các qui tắc về dấu câu và ngữ pháp.

Thực hành phép nhân, chia, phân số, hình dạng và diện tích.
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Khoa Học

Nghiên cứu xã hội
p So sánh các nguồn tài liệu lịch sử thực tế với các tác phẩm giả tưởng về cùng chủ đề.  
p Sử dụng nhiều nguồn lịch sử khác nhau bao gồm các đồ tạo tác, hình ảnh và tài liệu để giúp xác định bằng 
    chứng lịch sử thực tế.
p Tìm hiểu các nhóm người khác nhau đã sống và giao tiếp với nhau như thế nào trong quá khứ.
p Hiểu con người và các sự kiện mang lại những thay đổi quan trọng cho một cộng đồng hoặc khu vực như  
    thế nào (ví dụ như hoạt động khai thác mỏ làm ảnh hưởng đến các ngọn núi như thế nào).
p Biết cách sử dụng bản đồ để tìm các châu lục, đại dương, dãy núi và các tiểu bang.
p Biết các khu vực trên thế giới khác nhau do địa lý và con người sinh sống ở các vùng đó như thế nào.
p Mô tả sự khác nhau giữa người sản xuất và người tiêu dùng trong một cộng đồng và giải thích cách thức  
    trao đổi hàng hóa và dịch vụ.
p Lập kế hoạch cho một mục tiêu tài chính ngắn hạn (ví dụ như kế hoạch mua một  
    cuốn sách).
p Hiểu công dân có các quyền và nghĩa vụ.
p Nhận biết các đặc điểm đàm thoại lịch thiệp, ví dụ như lắng nghe với thái độ tôn  
    trọng để hiểu và nói một cách tôn trọng từ tốn.
p Xác định nguồn gốc, cơ cấu và chức năng của chính quyền địa phương.

Cách thức sinh vật phát triển, Trái đất là một phần của hệ mặt trời.

Sử dụng các nguồn tài liệu lịch sử thực tế, các bản đồ và chức năng của chính quyền địa phương.
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Khoa học Vật lý (tìm hiểu các hệ thống điện)
p Hiểu được rằng năng lượng được phát sinh dưới nhiều dạng như ánh sáng, nhiệt, âm thanh, từ, hóa học  
    và điện. 

Khoa học Đời sống (tìm hiểu về vòng đời)
p Hiểu được rằng các sinh vật - động vật, thực vật - phát triển khác nhau theo thời gian.
p Hiểu được rằng các sinh vật có nhu cầu khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong thời gian tồn tại của 
    chúng, ví dụ như khi chúng phát triển và sinh sản.
p So sánh các mẫu hóa thạch với nhau hoặc với các sinh vật sống để tìm hiểu về các môi trường thời tiền sử 
và sự khác biệt với các sinh vật ngày nay.

Khoa học Hệ Trái Đất (tìm hiểu các vật thể trên bầu trời)
p Hiểu rằng Trái Đất thuộc hệ mặt trời - hệ gồm có mặt trời, mặt trăng và các vật thể khác quay xung quanh 
    mặt trời theo các quy luật có thể dự đoán được. 
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Quý vị không cần phải là chuyên gia mới có thể giúp con em mình làm bài tập về nhà. Các Tiêu chuẩn Học tập Colorado 
chú trọng vào cách tư duy phản biện. Do đó, chỉ cần đặt ba loại câu hỏi đơn giản sau đây là có thể giúp các em hiểu bài 
sâu hơn:
 • Hỏi "Làm sao con biết được điều đó?" để gợi ý giúp con quý vị suy nghĩ lập luận để tìm ra câu trả lời.
 • Hỏi "Con có thể chứng minh điều đó được không?" để khuyến khích em bảo vệ đáp án/cách giải quyết hoặc 
   giải thích phương án khác.
 • Hỏi "Con có thể áp dụng cái này vào một tình huống thực tế không?" để gợi ý cho em suy nghĩ về cách 
     áp dụng những điều đã học vào đời sống hàng ngày.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm?

Ngữ Văn
p Giúp việc đọc giải trí trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày của con quý vị. Dành riêng thời gian và một nơi cho 
    các em đọc sách mà không bị điều gì làm phân tâm, chẳng hạn như TV. 
p Khuyến khích con quý vị tìm hình ảnh từ sách báo, hoặc tạp chí, cắt hình ra và viết một mẩu chuyện về bức hình đó.
p Tạo một chiếc hộp hay lọ đựng từ vựng của gia đình. Viết các từ mới mà các em mới học được, bỏ thêm vào hộp và 
    sử dụng các từ đó khi nói chuyện.
p Lập câu lạc bộ đọc sách trong gia đình. Để các thành viên trong gia đình chọn sách và cùng tận hưởng niềm vui đọc 
    sách.
p Bảo đảm con quý vị có thẻ thư viện riêng. Hầu hết các thư viện đều có các câu lạc bộ đọc sách và các hoạt động dành 
    cho gia đình, giúp việc đọc sách trở thành hoạt động thú vị cho cả gia đình.
p Trẻ em nên chọn những cuốn sách các em quan tâm để giúp hình thành niềm đam mê đọc sách. Hỏi xem con quý vị 
    thích những đề tài, sự kiện hoặc hoạt động nào rồi giúp em tìm các tài liệu sách vở về các đề tài đó. Nhờ giáo viên của 
    con quý vị hoặc nhân viên thư viện gợi ý các tài liệu nên đọc. 
Toán
p Tìm các bài toán đố trong đời thực. Lưu ý những lúc quý vị dùng đến phép tính nhân và khuyến khích con quý vị cùng 
    tham gia làm tính. Ví dụ, khi quý vị cần tính xem có bao nhiêu ngày trong bốn tuần, hãy đề nghị con quý vị tính giùm.
p Tương tự, nhờ con quý vị giúp khi quý vị cần dùng đến phép chia trong các tình huống hàng ngày, ví dụ như xác định 
    mỗi đứa trẻ sẽ được nhận bao nhiêu cái kẹo nếu chia đều 36 cái kẹo cho 9 đứa trẻ trong một bữa tiệc.
p Chơi các trò chơi toán học với con quý vị. Ví dụ, "Ba/Mẹ đang nghĩ đến hai con số có tích nhân nằm trong khoảng từ       
    20 đến 30. Con có thể nghĩ ra bao nhiêu cặp số cho ra kết quả đó?" Yêu cầu con quý vị giải thích các đáp án đưa ra.
p Khuyến khích con quý viết số hoặc mô tả các con số theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, số 1,450 có thể viết theo 
    những cách nào? 1,450 = 1 ngàn, 4 trăm, 5 chục and 0 đơn vị; 1,000 + 450; 14 trăm và 50 đơn vị; 13 trăm + 15 chục.
p Sử dụng các đồ vật hàng ngày để giúp con quý vị tìm hiểu khái niệm về phân số. Ví dụ, sử dụng ly/chén đo lường để 
    đề nghị con quý vị trình bày xem có bao nhiêu 1/3 ly trong một ly, cần bao nhiêu 1/4 ly để có 11/4 ly và cần đong 1/2 ly bao 
    nhiêu lần để có được 11/2 ly.

Quý vị đóng Vai trò Then chốt 

CÁCH THỨC QUÝ VỊ CÓ THỂ HỖ TRỢ CON EM MÌNH TẠI NHÀ

Nguồn hỗ trợ: Trang web về các tiêu chuẩn của DPS cung cấp thêm thông tin và nguồn hỗ trợ cho phụ huynh về các 
tiêu chuẩn học tập cũng như cách thức quý vị có thể hỗ trợ con em mình ở nhà. Truy cập standards.dpsk12.org để tìm 
các tài liệu sau đây:    
Các cẩm nang hướng dẫn của DPS:
     • Cẩm nang dành cho phụ huynh ở tất cả các cấp lớp.   
     • Các tiêu chuẩn và học sinh có nhu cầu đặc biệt.
     • Các yêu cầu về công nghệ theo cấp lớp.

Thắc mắc:  
Nếu có thắc mắc, vui lòng gửi email đến:  
standards@dpsk12.org

Các cẩm nang này được biên soạn dựa trên các nguồn tài liệu  
bên ngoài sau đây (có trên trang các tiêu chuẩn DPS): 
• Các yêu cầu theo cấp lớp của Sở Giáo dục Colorado cho toàn bộ 
  10 Tiêu chuẩn Học tập Colorado.
• Các cẩm nang hướng dẫn đạt thành công dành cho phụ huynh,  
   theo cấp lớp, cho môn ngữ văn và toán của tổ chức PTA Quốc gia
   (bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha).
• Các tài liệu chỉ dẫn dành cho phụ huynh theo cấp lớp cho môn ngữ  
   văn và toán của Hội đồng Hỗ trợ vì Các Trường học Đô thị Xuất 
   sắc (bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha).
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