Cẩm nang Hướng dẫn Phụ huynh
về Các Tiêu chuẩn mới

Denver Public Schools đang áp dụng các Tiêu chuẩn mới (Các tiêu chuẩn của Tiểu bang về Kiến thức
căn bản phổ cập, Tiêu chuẩn học tập tiểu bang Colorado và Tiêu chuẩn phát triển Anh ngữ) nhằm bảo
đảm các học sinh của chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng vào đại học và đi làm trong thế kỷ 21. Các tiêu
chuẩn mới này thể hiện sự cải cách giáo dục nhằm giúp chúng ta hiểu rõ ràng và nhất quán về nội
dung học tập của học sinh ở mỗi cấp lớp. Mục tiêu của chúng tôi là giúp lớp học của con quý vị trở
thành môi trường học tập thú vị hơn đối với học sinh với nhiều cơ hội hợp tác, đàm luận và giải quyết
vấn đề hơn. Quý vị cũng sẽ thấy các em sử dụng công nghệ nhiều hơn trong lớp học để nâng cao chất
lượng học tập.
Cẩm nang hướng dẫn dưới đây cho biết Các Tiêu chuẩn mới sẽ ảnh hưởng đến con quý vị như thế
nào, quý vị sẽ thấy những thay đổi gì trong việc học ở trường cũng như cho biết quý vị có thể làm gì ở
nhà để giúp đỡ việc học của con em mình tại lớp.

VĂN KHOA ANH NGỮ
NHỮNG GÌ SẼ THAY ĐỔI:

QUÝ VỊ CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ:

QUÝ VỊ CÓ THỂ LÀM GÌ:

Con quý vị sẽ được đọc sách phi giả
tưởng (về người thật việc thật) nhiều hơn
ở mỗi cấp lớp.

Con quý vị sẽ có nhiều bài tập đọc dựa
trên những sự kiện về đời thực hơn, ví dụ
tiểu sử, bài báo hoặc các câu chuyện lịch
sử.

Hãy cùng đọc sách phi giả tưởng với con
quý vị. Cho các em thấy đọc loại sách này
thật vui và thú vị.

Con quý vị sẽ tìm hiểu thế giới thông
qua việc đọc.

Con quý vị sẽ mang về nhà nhiều sách về
các sự kiện có thật trên đời nhằm giúp các
em hiểu hơn về khoa học và nghiên cứu
xã hội thông qua việc đọc.

Cần biết được những cuốn sách và tạp chí
phi giả tưởng nào là phù hợp và thú vị với
trình độ cấp lớp của con quý vị cũng như
bảo đảm rằng em có điều kiện tiếp cận các
tài liệu đọc này.

Con quý vị sẽ phải đọc các bài viết khó
rất kỹ càng để hiểu nội dung đọc và học
cách tự rút ra kết luận.

Con quý vị sẽ có các bài tập về môn đọc
và viết, có thể yêu cầu em kể lại hoặc viết
về các phần quan trọng của câu chuyện
hoặc của cuốn sách.

Cung cấp cho con quý vị những tài liệu
đọc khó hơn hoặc những tài liệu mà em
muốn đọc và có thể đọc trôi chảy. Dạy em
cách đào sâu vấn đề ở những đoạn văn
khó.

Khi viết hoặc kể lại một câu chuyện, con
quý vị sẽ sử dụng những "dẫn chứng"
thu thập từ tài liệu đọc để chứng minh
cho những gì mình trình bày.

Sẽ có các bài viết yêu cầu con quý vị tìm
ra những ví dụ cụ thể để làm dẫn chứng
trong các tài liệu đọc này. Dẫn chứng có
nghĩa là các ví dụ có trong sách để chứng
minh cho một câu trả lời.

Yêu cầu con quý vị đưa ra dẫn chứng
trong các thảo luận hàng ngày hoặc khi có
bất đồng ý kiến. Hãy giúp em hiểu được
sự khác nhau giữa việc đưa ra dẫn chứng
và đưa ra ý kiến.

Con quý vị sẽ học cách viết lại từ những
gì mình đọc được.

Sẽ có các bài viết yêu cầu con quý vị sử
dụng dẫn chứng để lập luận trong các bài
viết.

Hãy khuyến khích các em tập viết thêm ở
nhà. Hãy cùng các em tập viết có sử dụng
các dẫn chứng và chi tiết.

Con quý vị sẽ có vốn từ vựng học tập
phong phú hơn.

Sẽ có các bài tập giúp mở rộng vốn từ của
các em và dạy các em biết rằng "ngôn ngữ
là quyền năng".

Hãy nói chuyện với con quý vị. Hãy đọc
cho em nghe và đọc cùng với em. Hãy
lắng nghe con của quý vị. Khuyến khích
em giải thích chi tiết khi thảo luận về các
bài tập.
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Cẩm nang Hướng dẫn Phụ huynh
về Các Tiêu chuẩn mới
TOÁN
NHỮNG GÌ SẼ THAY ĐỔI:

QUÝ VỊ CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ:

QUÝ VỊ CÓ THỂ LÀM GÌ:

Con quý vị sẽ học được nhiều hơn từ ít
đề tài hơn để giúp các em hiểu biết tường
tận.

Con quý vị sẽ có bài tập yêu cầu các em
trình bày trình tự bài giải của mình và vì
sao các em tìm được đáp án.

Quý vị nên biết những khái niệm nào là
quan trọng đối với trình độ cấp lớp của con
quý vị và dành thời gian tìm hiểu các khái
niệm đó.

Con quý vị sẽ tiếp tục tích lũy kiến thức
học được qua từng năm, bắt đầu từ một
nền tảng cơ bản vững chắc.

Sẽ có các bài tập có nền tảng kiến thức
liên quan tới nhau. Ví dụ như trọng tâm bài
học của các em sẽ chuyển từ các phép
cộng, trừ, nhân chia sang phân số và sau
đó là đại số.

Quý vị nên biết được con quý vị gặp khó
khăn về khái niệm gì trong năm học trước
và giúp đỡ em tiến bộ trong những lãnh
vực đó. Nếu quý vị cần giúp đỡ, vui lòng
hỏi giáo viên của con quý vị để biết những
khái niệm ở trình độ cấp lớp mà em có thể
trau dồi thêm ở nhà.

Con quý vị sẽ tập trung vào các kỹ năng
và khái niệm toán quan trọng.

Con quý vị sẽ phải làm các bài tập chú
trọng tới kỹ năng thành thạo về các vấn đề
và khái niệm toán học cơ bản để giúp các
em học toán nâng cao hiệu quả hơn.

Giúp con quý vị sử dụng những kiến thức
toán học để giải quyết các vấn đề phải
”làm phép tính” xuất hiện trong đời sống
hàng ngày.

Con quý vị sẽ hiểu Toán học được ứng
dụng như thế nào và sẽ được yêu cầu
nói về và chứng minh sự hiểu biết của
mình.

Con quý vị cũng sẽ có những bài tập
không chỉ chú trọng vào giải toán mà còn
chú trọng đến việc phải giải thích "làm thế
nào" và "tại sao" các em lại giải theo cách
đó.

Khuyến khích con quý vị giải thích làm thế
nào em tìm ra được đáp án bài toán.

Con quý vị sẽ được yêu cầu sử dụng
Toán học trong các tình huống đời
thực.

Con quý vị sẽ có bài tập toán dựa trên đời
thực. Ví dụ như các bài tập về nhà sử
dụng phân số cho các công thức nấu ăn
hoặc bài tập yêu cầu các em xác định
được bạn mình đã ăn được mấy phần của
chiếc bánh pizza.

Tạo cơ hội cho con quý vị sử dụng kiến
thức toán ở nhà.

PHÁT TRIỂN ANH NGỮ DÀNH CHO NGƯỜI HỌC ANH NGỮ
NHỮNG GÌ SẼ THAY ĐỔI:

QUÝ VỊ CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ:

QUÝ VỊ CÓ THỂ LÀM GÌ:

Giáo viên của con em quý vị sẽ chú trọng
vào ngôn ngữ trong học tập, cần thiết
cho mỗi môn học.

Sẽ có các bài tập yêu cầu giải thích, so
sánh, phân tích và chứng minh cho bài
làm của con quý v. Các yêu cầu về kỹ
năng viết sẽ bao gồm kiến thức về cách
thành lập câu, và các dạng văn phong như
lập luận, thuyết phục, giải thích và trần
thuật.

Khuyến khích con quý vị kể cho quý vị
nghe những gì các em đang học ở trường.
Yêu cầu các em sử dụng các câu hoàn
chỉnh và chi tiết khi kể lại. Quý vị cũng nên
tiếp tục đọc, viết và nói bằng ngôn ngữ mẹ
đẻ của mình.

Con quý vị sẽ được hỗ trợ chuyên môn
tùy theo nhu cầu học Anh ngữ của em.

Con quý vị sẽ có những bài tập với các
tình huống thực tế khuyến khích sự hợp
tác với các bạn cùng lớp hoặc với các
thành viên trong gia đình. Những bài tập
này sẽ giúp các em thảo luận và chia sẻ
cách tư duy của mình.

Những hoạt động thực hành thêm ở nhà
sẽ giúp con quý vị học Anh ngữ. Có nhiều
tài liệu trực tuyến mà quý vị có thể sử
dụng ở nhà cùng với con quý vị, ví dụ như
tài liệu từ Khan Academy, Learn Zillion và
các video của DPS Safari Montage.

TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC
Các tiêu chuẩn của Tiểu bang về Kiến
thức phổ cập căn bản



Các Tiêu chuẩn Học tập của Tiểu bang Colorado và Các Tiêu chuẩn Học Anh ngữ

http://www.cde.state.co.us/StandardsAndInstruction/ColoradoStandards.asp

http://www.cgcs.org
http://www.pta.org

Adapted from EngageNY, Parent’s Backpack Guide to Common Core State Standards

