
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

TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG

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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CÁC VÍ DỤ VỀ NỘI DUNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

p Đọc và phân tích các tác phẩm kinh điển quan trọng của văn học Mỹ và thế giới và xem xét hai bài văn 
    hoặc nhiều hơn trong cùng một thời kỳ, đề cập đến cùng một chủ đề hoặc đề tài như thế nào.

p Trích dẫn các bằng chứng rõ ràng từ bài đọc để phân tích nội dung diễn đạt rõ ràng cũng như ngụ ý, gồm cả việc  
    xác định xem khi nào bài đọc để ngỏ một lập luận chưa rõ ràng hoặc chưa được chứng minh.

p Xác định và đánh giá cách lập luận trong các tài liệu lịch sử, bao gồm việc áp dụng các nguyên tắc theo 
    luật hoặc hiến pháp 

p Bảo vệ các lập luận trong bài phân tích các chủ đề hoặc bài đọc khó bằng cách lập luận hợp lý và sử dụng các bằng 
    chứng thỏa đáng và liên quan. 

p Thực hiện các dự án nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn để giải đáp một câu hỏi hoặc giải quyết một vấn đề.

p Tham gia hiệu quả vào các cuộc thảo luận nhóm, trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục và phát triển ý dựa 
    trên ý tưởng của người khác.

p Thể hiện khả năng hiểu biết từ ngữ ẩn dụ hoặc phức tạp (ví dụ như phép ngoa dụ) và phân biệt được ý trình 
    bày trực tiếp trong bài và ẩn ý thực sự.

p Hiểu vai trò của ngôn ngữ ẩn dụ trong bài đọc.

p Trình bày bằng chứng qua nhiều định dạng truyền thông khác nhau (chẳng hạn như hình ảnh đồ họa hoặc các phần 
    trình bày có âm thanh/hình ảnh) để giúp hiểu rõ hơn về các kết luận tìm ra, cách lập luận và bằng chứng.

Ngữ Văn 

p Lập và giải phương trình (các mệnh đề toán học sử dụng chữ cái để thể hiện các số chưa biết, ví dụ như  
    2x – 6y = 14) với hai hoặc nhiều biến số để trình bày các con số và mối quan hệ của chúng.

p Hiểu các số hữu tỷ (chẳng hạn như ¾) để sử dụng các biểu thức hữu tỷ (như 3/(x-4).

p Sử dụng cấu trúc biểu thức để xác định cách viết lại biểu thức đó. 

p Cộng, trừ và nhân các đa thức.

p Diễn giải độ dốc của một đường thẳng dưới dạng mức độ thay đổi của hai biến số và giao điểm dưới dạng   
    số hạng bất biến trong một mô hình tuyến tính.

p Lập và phân tích các hàm số mô tả các mối quan hệ giữa các lượng số và sử dụng ký hiệu hàm số.

p Trình bày và thực hiện các phép tính với những số phức tạp.

p Hiểu các quy tắc tính xác suất và sử dụng các quy tắc đó để diễn giải dữ liệu và đánh giá các hệ quả của 
    các quyết định.

p Phân biệt giữa thể tương quan và quan hệ nhân-quả (nguyên nhân - kết quả).

p Diễn giải các dữ liệu định lượng và dữ liệu phân loại.

p Sử dụng phương pháp tư duy đại số để chứng minh các định lý hình học.

p Áp dụng các khái niệm hình học để thể hiện các tình huống thực trong đời sống.

Toán
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Đọc kỹ các tác phẩm phức tạp, viết các bài làm văn chất lượng cao

Kỹ năng về số học và tư duy về định lượng, đại số, hàm số, hình học
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p Quan sát, giải thích và dự đoán các hiện tượng tự nhiên theo định luật chuyển động của Newton, ghi nhận 
    các giới hạn cho các đồ vật rất nhỏ hoặc chuyển động rất nhanh.

p Áp dụng kiến thức hiểu biết về cấu trúc nguyên tử và phân tử để giải thích các thuộc tính của vật chất và  
    dự đoán kết quả của các phản ứng hóa học và hạt nhân.

p Áp dụng kiến thức hiểu biết rằng năng lượng tồn tại ở nhiều dạng khác nhau và năng lượng chuyển hóa và 
    bảo toàn trong các qui trình có thể đo lường và đoán trước được.

p Phân tích mối tương quan giữa cấu trúc và chức năng của các hệ sinh vật ở nhiều cấp độ tổ chức khác 
    nhau, và hiểu tính chất phụ thuộc của hệ sinh vật vào quá trình chọn lọc tự nhiên.

p Giải thích và minh họa bằng ví dụ về cách thức tương tác của các hệ sinh vật với môi trường hữu sinh và vô sinh.

p Phân tích cách sinh sôi, phát triển và biến đổi của các loài sinh vật khác nhau trong vòng đời của chúng  
    dựa trên vai trò tác động lẫn nhau giữa yếu tố di truyền và môi trường sống của các sinh vật đó.

p Giải thích quá trình tiến hóa sinh học tác động như thế nào đến sự đồng nhất và đa dạng của các sinh vật 
    sống.

p Mô tả và lý giải quá trình hình thành địa chất của Trái đất và vị trí của trái đất trong không gian liên quan  
    như thế nào đến kiến thức hiểu biết của chúng ta về các quá trình tạo nên hình dạng hành tinh chúng ta.

p Đánh giá bằng chứng cho thấy bầu khí quyển, địa quyển, thủy quyển và sinh quyển của Trái đất tương tác 
    dưới dạng một thể phức hợp như thế nào.

Khoa Học

Nghiên cứu xã hội
p Sử dụng phương pháp truy vấn tìm hiểu lịch sử để đặt câu hỏi, đánh giá các nguồn thông tin chính và nguồn 
    phụ, phân tích kỹ lưỡng và diễn giải dữ liệu, và phát triển các thông tin diễn giải được hỗ trợ bằng những 
    chứng cứ từ các nguồn chính và nguồn phụ.

p Hiểu các khái niệm chính về quá trình tiếp diễn và thay đổi, nguyên nhân và kết quả, sự phức tạp, sự đồng 
    nhất và đa dạng theo thời gian

p Diễn giải tầm quan trọng của các ý tưởng có tầm ảnh hưởng sâu sắc trong lịch sử.

p Sử dụng bản đồ và các công cụ địa lý để phân tích các đặc điểm trên Trái Đất.

p Giải thích và diễn giải những thay đổi về địa lý ảnh hưởng đến sự tương tác của con người, nơi chốn và môi trường.

p Hiểu tính chất cộng sinh của thế giới, con người và nơi chốn trên thế giới.

p Hiểu rằng các nguồn tài nguyên – tài nguyên thiên nhiên, con người, nguồn vốn - là khan hiếm nên  
    các cá nhân và các xã hội phải cân nhắc lựa chọn cách thức phân bố, sử dụng các nguồn đó như thế nào.

p Lập kế hoạch tài chính dựa trên các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn.

p Phân tích các lựa chọn về chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư mang tính chiến lược để đạt được mục  
    tiêu đa dạng hóa (nguồn đầu tư), tính thanh khoản, thu nhập và tăng trưởng.

p Trình bày các mục đích và các giới hạn của các nền tảng, cơ cấu và chức  
    năng của chính quyền."

p Phân tích cách thức thiết lập chính sách công – cả trong nước và nước ngoài -  
   ở cấp địa phương, tiểu bang và cấp quốc gia và so sánh cách thiết lập chính  
   sách ở các thể chế chính quyền khác nhau."

Quy luật chuyển động, cấu trúc nguyên tử và phân tử, quá trình tiến hóa sinh học.

Sử dụng phương pháp truy vấn tìm hiểu lịch sử, phân tích chính sách công

CÁC VÍ DỤ VỀ NỘI DUNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG



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
• Các bài đọc viết mẫu theo cấp lớp:
 p Trong chương trình lớp 9 và 10, nội dung bài đọc có thể bao gồm các tiểu thuyết chẳng hạn như "The Grapes 
      of Wrath" của John Steinbeck hoặc thơ ca như bài 'The Raven" của Edgar Allen Poe.
 p Trong chương trình lớp 11 và 12, nội dung bài đọc có thể bao gồm các tiểu thuyết như "The Great Gatsby" của 
      F. Scott Fitzgerald hoặc "Don Quixote" của Miguel de Cervantes hoặc thơ ca, chẳng hạn như bài "Ode on a 
      Grecian Urn" của John Keats.
• Các mẫu bài đọc cung cấp thông tin theo cấp lớp:
 p Trong chương trình lớp 9 và 10, nội dung bài đọc có thể bao gồm các tài liệu lịch sử chẳng hạn như Bức thư từ 
     Nhà tù Birmingham của Martin Luther King, Jr. hoặc Bài Diễn văn Gettysburg của Abraham Lincoln. 
 p Trong chương trình lớp 11 và 12, nội dung bài đọc có thể bao gồm các tài liệu lịch sử như bài "Common 
     Sense" của Thomas Paine hoặc bài xã luận như "Politics and the English language" của George Orwell.
• Kết nối với giáo viên của con quý vị: - Đặt các câu hỏi như:
 p Con tôi sẽ trở thành một người viết thạo hay không? Con tôi sẽ có thể đọc và hiểu tốt hơn các tài liệu khó phải 
      không? Tôi có thể làm gì thêm ở nhà để giúp con tôi củng cố kiến thức đã học ở lớp? Làm thế nào để bảo đảm 
     con tôi được chuẩn bị sẵn sàng và học được các thói quen học tập tốt cho bậc đại học?
Toán
• Giúp con quý vị học tập ngoài giờ học ở trường:
 p Thể hiện sự nhiệt tình quan tâm đến việc học toán của con em quý vị.
 p Khuyến khích con quý vị kiên trì; bảo đảm là em hiểu rằng học toán cần đến tính kiên trì, rèn luyện và thời gian
 p Khích lệ con quý vị đặt câu hỏi với giáo viên trong giờ học hoặc sau giờ học.
 p Khuyến khích con quý vị ôn lại bài vở ghi chép trên lớp vào mỗi buổi tối. Nếu có điểm nào em không hiểu, quý  
                 vị có thể đề nghị em xem lại đáp án và làm lại bài theo trình tự ngược lại để biết được em đã tìm ra đáp án  
                 bằng cách nào.
• Kết nối với giáo viên của con quý vị: - Đặt các câu hỏi như:
 p Con tôi xuất sắc ở điểm gì? Tôi có thể làm gì để giúp cháu đạt được thành công này? Thầy/Cô nghĩ con tôi gặp 
     nhiều trở ngại nhất về mặt nào?  

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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