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Đối với môn văn và môn tập đọc tâp viết, học bạ theo chuẩn đều phản ánh ba lĩnh
vực chính này. Học sinh sẽ tiếp tục môn đọc và viết. Bổ sung thêm vào các câu
chuyện và văn học, học sinh sẽ đọc thêm nhiều sách để cung cấp thêm các dữ kiện
và kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực bao gồm cả Khoa Học và Xã Hội Học. Học
sinh sẽ đọc các sách khó hơn và sẽ được hỏi nhiều câu hỏi hơn và sẽ được yêu cầu
liên hệ lại với những gì mình đã đọc. Học sinh cũng sẽ được tăng cường nhấn mạnh
vào việc xây dựng vốn từ vựng vững mạnh để học sinh có thể đọc và hiểu được các
nội dung khó.
Đối với môn toán, học bạ theo chuẩn phản ánh ba lĩnh vực chính. Giáo viên sẽ tập
trung vào dạy tập hợp các khái niệm và kỹ năng toán học cơ bản một cách tập trung
hơn. Việc này sẽ cho phép học sinh có thời gian lĩnh hội các khái niệm và kỹ năng
toán học chính theo cách có hệ thống hơn trhong suốt năm học và từ lớp này sang
lớp khác. Việc đó cũng kêu gọi giáo viên áp dụng nội dung toán học phong phú và
thử thách nhằm gắn học sinh vào cách xử lý vấn đề trong thế giới thực nhằm truyền
cảm hứng để học sinh hứng thú hơn với toán học.
Lớp học theo chuẩn, được tập trung vào học lực của học sinh mà giáo viên sẽ đưa ra
nhiều cơ hội, chứ không chỉ đơn giản là cho điểm và bình quân hóa các bài kiểm tra
và câu hỏi.Tiêu chuẩn đều cụ thể các mục tiêu học tập được áp dụng cho toàn thể
học sinh và đưa ra các mục tiêu thống nhất để học sinh đạt được. Tiêu chuẩn đưa ra
sự tập trung nhất trí đối với cả sách giáo khoa, giảng dạy và đánh giá.
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HỌC BẠ
MỤC ĐÍCH
Học bạ theo chuẩn của Phòng Giáo Dục Garvey được thiết kế nhằm kích thích sự
trao đổi liên tục giữa giáo viên, phụ huynh, và học sinh về điều được mong đợi
trong chương trình học tập phức tạp. Học bạ sẽ đưa ra diễn giải rõ ràng và đúng đắn
về học lực và nỗ của từng học sinh trong các lĩnh vực sau:
1. Môn Học Chính Tiêu Chuẩn Của Bang
2. Các Kỹ Năng Của Thế Kỷ 21

BẢNG ĐIỂM THEO CHUẨN
Học bạ theo chuẩn nhấn mạnh vào “học tập” thông qua việc nhận “kết quả”. Học
tập là cả một quá trình. Chính vì vậy, việc xem xét tiến bộ qua thời gian là rất cần
thiết.
Kiến thức và kỹ năng của học sinh được đo lường trên cơ sở liên tục, nó kéo dãn
học lực của học sinh ra đến khả năng tiềm tàng cao nhất của học sinh. Giáo viên thu
thập bằng chứng về thành tích của học sinh thông qua:
 Quan sát kỹ lưỡng
 Kiểm tra bài tập của học sinh
 Thảo luận
 Các bài tập lớn
 Trách nhiệm học tập
 Câu hỏi
 Bài kiểm tra
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Nội Dung Chi Tiết Của Học bạ
Phần bôi đậm hoặc N/A = Điểm số này chỉ ra rằng tiêu chuẩn cụ thể không được nói rõ trong kỳ ba tháng
này.
Chuyên cần
được đưa ra
để quý vị
tham khảo.

Tiến bộ đối với tiêu
chuẩn loại khá
See Page 5

Mục này chỉ được
điền cho các học sinh
có IEP.

Trình độ học lực: 4, 3, 2, 1
Xem trang 5
See

Điểm mạnh (+) , Lĩnh vực cần
cố gắng (-), Bôi đậm/Không
đánh giá (NA) hoặc đạt mục
tiêu (bỏ trống) Xem trang 6

Nỗ lực : O,S,N,U
Xem trang 6
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Hệ Thống Cho Điểm Mới
Học Lực
1
Không Đáp Ứng
Tiêu Chuẩn Của
Bang

2
Đang Đạt Đến Tiêu
Chuẩn Của Bang

3
Đạt Tiêu Chuẩn
Của Bang

Học sinh thể hiện có ít
hoặc không hiểu về
các tiêu chuẩn trình
độ lớp.

Học sinh thể hiện có
một số hiểu biết về các
tiêu chuẩn trình độ lớp.

Học sinh thể hiện có
hiểu biết về các tiêu
chuẩn trình độ lớp.

Học sinh thể hiện có hiểu
biết sâu sắc về các tiêu
chuẩn trình độ lớp.

Học lực của học sinh
không thể hiện hiểu
biết kiến thức hoặc kỹ
năng được mong đợi ở
trình độ lớp này.
Học sinh không thể
hiện có nắm bắt được
ứng dụng của tiêu
chuẩn trình độ lớp.

Học lực của học sinh
thể hiện hiểu biết một
phần kiến thức hoặc kỹ
năng được mong đợi ở
trình độ lớp này.
Học sinh thể hiện nắm
bắt chưa đồng đều ứng
dụng của tiêu chuẩn
trình độ lớp.

Học lực của học sinh
có thể hiện hiểu biết
kiến thức hoặc kỹ
năng được mong đợi
ở trình độ lớp này.
Học sinh thể hiện
nắm bắt đồng đều
ứng dụng của tiêu
chuẩn trình độ lớp.

Học lực của học sinh thể
hiện hiểu biết rất rõ kiến
thức hoặc kỹ năng được
mong đợi ở trình độ lớp
này..
Học sinh thể hiện nắm
bắt tài tình ứng dụng của
tiêu chuẩn trình độ lớp.

Học sinh cần được tiếp
tục giúp đỡ; vẫn gặp
khó khăn ngay cả khi
có trợ giúp.
Học sinh cần có can
thiệp mạnh.

Học sinh cần giúp đỡ
để áp dụng tiêu chuẩn
trình độ lớp.

Học sinh độc lập áp
Học sinh độc lập vượt
dụng tiêu chuẩn trình quá tiêu chuẩn trình độ
độ lớp.
lớp.

Học sinh thể hiện tiến
bộ tối thiểu đối với
mong đợi của trình độ
lớp; kỹ năng và khái
niệm cần được luyện
tập lại và có hướng
dẫn thường xuyên của
giáo viên; chất lượng
của các sản phảm có
liên quan không đồng
đều.
Học sinh cần có can
thiệp mạnh.

Học sinh cần can thiệp
có mục tiêu.

Không áp dụng

4
Vượt Tiêu Chuẩn
Của Bang

Không áp dụng

Điều Này Có Ý Nghĩa Gì Với Học Sinh…
Học sinh thể hiện gần
Học sinh đạt được các Học sinh vượt quá mong
với mong đợi của trình
mong đợi của trình độ đợi về trình độ lớp; kỹ
độ lớp; kỹ năng và khái lớp; kỹ năng và khái
năng và khái niệm đều
niệm cần đi đôi với thực niệm đều hoàn thành hoàn thành một cách độc
hành và giúp đỡ từ giáo chắc chắn với sự giúp lập; các sản phẩm tạo ra
viên; các sản phẩm tạo
đỡ tối thiểu; các sản
đều vượt trội và thể hiện
ra cần có chọn lọc. Có
phẩm tạo ra đều có
suy nghĩ sâu sắc; các kỹ
tiên bộ để đạt được các
chất lượng cao.
năng được áp dụng ở các
mong đợi.
tình huống khác nhau.

Học sinh cần can thiệp
có mục tiêu.

Không áp dụng
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Không áp dụng

Các Chỉ Số Điểm Mạnh hoặc Lĩnh Vực Nhu Cầu

+

Điểm mạnh

-

Lĩnh vực nhu cầu

Trống

Đạt mục tiêu/Không đánh giá
Nỗ Lực

U
Chưa có nỗ lực

N
Cần tiến bộ

S
Có nỗ lực

O
Nỗ lực vượt trội

Học sinh không
thể hiện có nỗ lực
cố gắng.

Học sinh thể hiện
có nỗ lực không
đồng đều.

Hầu hết thời gian
học sinh có thể
hiện nỗ lực.

Học sinh luôn có
nỗ lực học tập tốt.

Chuyên Cần
Đối với hệ thống theo chuẩn, chuyên cần của học sinh là thiết yếu đối với
thành công học tập của học sinh. Học sinh sẽ được cho các cơ hội để học lại
các bài bị bỏ lỡ do bị ốm và sẽ được đánh giá bài để xác định mức độ thành
tích cụ thể của học sinh. Hậu quả sẽ được áp dụng đối với các học sinh nghỉ
học hoặc đi muộn quá nhiều.

(Bài Kiểm Tra Phát Triển Anh Ngữ California
(CELDT)
Bài kiểm tra hàng năm của bang đối với các học sinh mà ngôn ngữ chính là
một ngôn ngữ khác chứ không phải là tiếng anh.

Phát Triển Anh Ngữ (ELD)
Năm học này học bạ theo chuẩn có kèm theo tiêu chuẩn đối với các học sinh
đang học Anh Ngữ. Nếu con quý vị nhận bài giảng Phát Triển Anh Ngữ đặc
biệt, thì học sinh sẽ được nhận điểm thêm cho nỗ lực học Nghe, Nói, Đọc, Viết.
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Học Sinh Thế Kỷ 21
Tăng cường các kỹ năng học tập và sáng tạo đang được chấp nhận hơn đối các học sinh đã được
chuẩn bị cho môi trường cuộc sống và làm việc ngày càng phức tạp hơn trong thế kỷ thứ 21,
hơn là các học sinh không được chuẩn bị. Việc tập trung vào Cộng Tác, Giao Tiếp, Tư Duy
Phản Biện, và Sáng Tạo là cần thiết để chuẩn bị cho học sinh bước vào tương lai.

Cộng Tác
Làm việc hiệu quả
và tôn trọng với
các nhóm đa dạng.
Khoan nhượng để
cùng đạt được mục
đích chung.
Cùng chia xẻ trách
nhiệm công việc
Coi trọng đóng góp
cá nhân

Giao Tiếp

Tư Duy Phản
Biện

Suy nghĩ mạch lạc và Phân tích và đánh
ý tưởng hữu hiệu.
giá bằng chứng một
cách hữu hiệu.
Lắng nghe một cách
Phân tích xem các
hữu hiệu.
bộ phận trong tổng
thể tương tác với
nhau như thế nào.
Sử dụng thông tin cho Tổng hợp và tạo kết
cả một khoảng mục
nối.
đích.
Áp dụng công nghệ và Giải nghĩa thông tin
truyền thông đa
và đưa ra kết luận.
phương tiện.

Giao tiếp có hiệu quả.

Phản ánh tính phê
bình.
Giải quyết các vấn
đề không quen
thuộc.
Xác định và đặt ra
các câu hỏi chính.
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Sáng Tạo
Thể hiện tính độc
đáo và sáng tạo
trong công việc.
Áp dụng các kỹ
thuật tạo ý tưởng
sáng tạo rộng rãi.
Tạo ra ý tưởng mới
và có giá trị rộng rãi.
Tỷ mỉ, có chọn lọc,
phân tích và đánh
giá các ý tưởng riêng
để cải thiện các nỗ
lực sáng tạo.
Phát triển, áp dụng
thi hành, và trao đổi
các ý tưởng mới.
Hãy cởi mở và đáp
ứng theo các phương
diện mới và đa dạng.
Xem việc mắc lỗi là
cơ hội để học hỏi.
Thực hiện ý tưởng
mới để biến nó
thành hiện hữu và
đóng góp hữu dụng.

Tính Lãnh Đạo
Học sinh sẽ phát triển các thói quen Leader in Me.

Thói quen 7: Mài sắc
lưỡi cưa.

Thói quen 6: Hiệp lực.
Thói quen 5: Hiểu rõ
trước để thấu hiểu
sau.
Thói quen 4: Suy
nghĩ cùng có lợi

Thói quen 3: Ưu tiên
trước làm trước.
Thói quen 2: Bắt
đầu với mục đích đã
có sẵn.
Thói quen 1: Hãy
chủ động.

Page 8 of 16

MÔN HỌC CHÍNH TIÊU CHUẨN CỦA BANG
Chuẩn bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công khi vào đại học và đi
làm
Cung cấp cho các nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh các tiêu chuẩn hoặc các điểm
hướng dẫn rõ ràng, tập trung
Đưa ra các mong đợi thống nhất, không kể vùng miền của học sinh
ả kiến thức và ứng dụng vào nội dung môn học
ựng trên cơ sở thế mạnh và bài học của tiêu chuẩn hiện hành của bang và tiêu chuẩn
thực hiện cao nhất của quốc gia
Trên cơ sở ứng dụng của thế giới thực tế
ở có bằng chứng và đã nghiên cứu, có hướng dẫn theo các chủ đề được bao gồm
khi giới thiệu nội dung, và gắn kết/tập trung
Tiêu Chuẩn Bang California
(Tiêu Chuẩn Cũ năm 1997)
Tiêu chuẩn có thể bỏ sót trong các khối lới
đối với việc phát triển học tập không đồng
đều.
Học sinh đa số làm việc độc lập.
Học sinh thể hiện cái được học thông qua làm
bài kiểm tra câu hỏi lựa chọn.
Tầm quan trọng được nhấn vào việc học/ghi
nhớ dữ kiện.
Tầm quan trọng được nhấn vào một câu trả
lời đúng. Chỉ có môt cách “đúng” để tìm ra
giải pháp.
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách suwrdungj
kiến thức có trước và kinh nghiệm cá nhân
Học sinh học các kỹ năng đọc và viết chỉ tỏng
lớp học bằng tiếng Anh.
Giáo viên là người giảng bài.
Công nghệ là một môn học riêng.

Môn Học Chính Tiêu Chuẩn Của Bang
(Tiêu Chuẩn Hiện Hành)
Tiêu chuẩn đưa ra các bậc thang tiến bộ cho
học tập có liên kết tới Các Tiêu Chuẩn Neo
Đậu Của Đại Học và Nghề Nghiệp.
Học sinh làm việc độc lập, theo nhóm nhỏ,
với đối tác, và với mọi người trên toàn cầu.
Học sinh thể hiện cái được học thông qua các
đánh giá câu hỏi lựa chọn và trên cơ sở học
lực, các nhiệm vụ trong thế giới thực.
Tầm quan trọng được nhấn vào việc áp dụng
cái được học vào các nội dung khác nhau.
Tầm quan trọng được nhất vào các quy trình
đa dạng để có câu trả lời.
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng
bằng chứng từ bài.
Học sinh luyện tập kỹ năng đọc và viết ở cả
môn toán, xã hội học, khoa học, và các môn
lựa chọn.
Giáo viên là người hướng dẫn.
Công nghệ là một công cụ để giảng dạy và
học tập.
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MÔN HỌC CHÍNH MÔN VĂN
Thay đổI cái gì?

Cần tìm gì trong ba
lô?

Bạn có thể làm gì?

 Học sinh sẽ đọc nhiều về
người thật việc thật hơn.
 Đọc nhiều sách người thật
việc thật sẽ giúp học sinh học
hỏi về thế giới thông qua việc
đọc.
 Học sinh sẽ đọc các sách
thử thách rất gần gũi, để học
sinh có thể cảm nhận được
mình đọc cái gì và tự đưa ra
kết luận.

 Tìm cho học sinh nhiều bài đọc
hơn dựa vào các sự kiện cuộc
sống thực tế như tiểu sử, các bài
báo, và các câu truyện lịch sử.
 Tìm xem học sinh có đem về
nhà các sách dựa từ câu chuyện có
thật về thế giới không.
 Học sinh sẽ đọc và viết các bài
tập có yêu cầu học sinh kể lại
hoặc viết về các phần chính của
câu chuyện hoặc cuốn sách.

 Đọc sách người thực việc
thực với học sinh. Cùng nhau
học các điều mới mẻ.
 Biết các sách người thực việc
thực nào phù hợp với trình độ
lớp và đảm bảo để học sinh có
thể đọc các sách đó.
 Đưa ra các sách thử thách
hơn để học sinh đọc. Chỉ cho
học sinh cách làm cách nào đào
sâu hơn vào các đoạn khó.

 Đến khi viết hoặc kể lại
câu chuyện, học sinh sẽ sử
dụng các bằng chứng thu thập
được từ trong sách để hỗ trợ
cho những gì mà học sinh nói
đến.
 Học sinh sẽ học cách viết
như thế nào từ cái đã đọc.

 Tìm các bài tập viết để yêu cầu
học sinh đưa ra được các ví dụ
tiêu biểu từ sách để làm bằng
chứng. Bằng chứng có nghĩa là
các ví dụ từ sách mà học sinh
dùng để hỗ trợ cho câu trả lời
hoặc kết luận. Đây là sự khác biệt
từ câu hỏi quan điểm đã được sử
dụng từ trước, như “Ai là nhân vật
yêu thích của con và tại sao?”
 Tìm các bài tập viết có yêu cầu
học sinh phải tranh luận trong bài
viết có sử dụng bằng chứng.
 Tìm các bài tập làm giãn rộng
vốn từ vựng của học sinh và dạy
cho học sinh biết “ngôn ngữ là sức
mạnh.”

 Đề nghị học sinh đưa ra bằng
chứng trong các câu chuyện và
bất đồng hàng ngày. Hỏi, “Làm
sao mà con biết?” và “Dựa
chứng cứ nào mà con nghĩ như
vậy?”
 Khuyến khích học sinh viết
lách ở nhà. Cùng nhau viết có sử
dụng bằng chứng và chi tiết.

 Học sinh sẽ tăng vốn từ
vựng học tập

Nhấn mạnh nhiều vào việc
cùng nhau làm việc để giải
bài tập.

Đôi khi không có gì cả – vì đã hợp
tác và làm việc trên mạng rất
nhiều, nên quý vị có thể không
thấy có cùng số lượng bài giấy
đem về nhà. Điều đó không có
nghĩa là chúng ta không chăm chỉ
làm việc!
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 Thường xuyên đọc cho trẻ sơ
sinh, trẻ nhỏ, trẻ mẫu giáo, và
trẻ con.
 Cho học sinh các từ vựng,
“người lớn”, phù hợp với thế
giới mới khi phù hợp.
Hỏi học sinh xem học sinh làm
việc với người khác thế nào
ngày hôm nay. Nói về thử thách
và lợi ích của việc học cùng với
người khác.

MÔN HỌC CHÍNH MÔN TOÁN
Thay đổI cái gì?

Cần tìm gì trong ba
lô?

Bạn có thể làm gì?

 Học sinh sẽ làm việc sâu
hơn ở ít các chủ đề hơn, để
đảm bảo hiểu kỹ càng. (càng
ít càng nhiều!)
 Học sinh sẽ tiếp tục xây
học vấn từ năm nay qua năm
khác, với một nền tảng vững
chắc ngay từ đầu.

 Tìm ít các vấn đề hơn từ
trang sách, và ít nhắc đi nhắc
lại các vấn đề giống nhau.
 Tìm các bài tập yêu cầu học
sinh trình bày bài của mình và
giải thích học sinh đã đi đến
câu trả lời đó nhưu thế nào.
 Tìm các bài tập có thể xây
dựng từ các bài tập khác.

 Biết các khái niệm nào là
quan trọng đối với học sinh
dựa vào trình độ lớp và thời
gian làm việc với các khái
niệm đó.
 Nắm được học sinh gặp khó
khăn với khái niệm nào từ
năm ngoái và giúp học sinh ở
các lĩnh vực thử thách này để
tiến về phía trước.

 Học sinh sẽ bỏ thời gian đề
luyện tập và ghi nhớ các dữ
kiện toán học.

 Tìm các bài tập có yêu cầu
học sinh phải nắm vững các
quy luật toán như cộng các
nhóm đến 20 hoặc bảng cửu
chương.
 Tìm các bài tập có yêu cầu
học sinh chỉ ra hoặc giải thích
suy nghĩ toán học. Để nói ra tại
sao học sinh lại nghĩ rằng câu
trả lời của mình là đúng và làm
cách nào để ra được kết quả đó.

 Giúp học sinh biết và ghi
nhớ các quy luật toán cơ bản.
Khi toán học xuất hiện trong
cuộc sống hàng ngày, hãy để
học sinh làm toán.
 Nói với học sinh về bài tập
về nhà và đề nghị học sinh
dạy cho quý vị biết các khái
niệm mới. Giúp học sinh giải
thích về suy nghĩ của mình
bằng cách làm giáo viên cho
quý vị!

Tìm các bài tập được dựa trên
cơ sở thế giới thực tế.

Chỉ ra cho học sinh biết khi
nào quý vị áp dụng toán học.

Đôi khi quý vị có thể chỉ thấy
một hoặc hai bài toán đó,
nhưng đừng ngại! Các bài toán
đó yêu cầu rất nhiều suy nghĩ
toán học, hiểu biết, và kiên
nhẫn.

Khuyến khích học sinh tiếp
tục cố gắng, thậm chí ngay cả
khi đó là bài tập rất thử thách.

Đôi khi không có gì cả – vì đã hợp
tác và làm việc trên mạng rất
nhiều, nên quý vị có thể không
thấy có cùng số lượng bài giấy
đem về nhà. Điều đó không có
nghĩa là chúng ta không chăm chỉ
làm việc!

Hỏi học sinh xem học sinh làm
việc với người khác thế nào
ngày hôm nay. Nói về thử thách
và lợi ích của việc học cùng với
người khác.

Nhưng có cái mới là…
 Học sinh sẽ hiểu từ trong
ra ngoài là tại sao toán học
lại có tác dụng và được hỏi
lại để học sinh nói và chứng
minh sự hiểu biết mình.
 Học sinh sẽ viết về môn
toán.
Học sinh sẽ được đề nghị áp
dụng toán học vào các tình
huống trong thế giới thực tế.
Học sinh sẽ giải các bài toán
khó. Tập trung vào việc tìm
ra cách nào là cách giành
cho con, chứ không chỉ
chăm chăm vào tìm câu hỏi
đúng.
Nhấn mạnh nhiều vào việc
cùng nhau làm việc để giải
bài tập.
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Tiêu Chuẩn Toán Học Đối Với Toán Thực Hành
Tiêu chuẩn đối với Toán Thực hành mô tả các hành vi mà tất cả học sinh sẽ phát triển trong
Môn Học Chính Tiêu Chuẩn. Các luyện tập này nằm trong “quá trình và nắm vững” quan
trọng bao gồm cách giải bài tập, lý do và chứng cứ, thông tin giao tiếp, cách trình bày và
cách kết nối. Các luyện tập này sẽ cho phép học sinh hiểu và áp dụng toán học một cách tự
tin.
Khi được cho một bài toán,
Em cần có cách giải và
kiểm tra câu trả lời của em.

1.





Làm cho bài toán có nghĩa và kiên nhẫn giải chúng.
Tìm ra ý nghĩa của bài toán
Phân tích, phán đoán, và đưa ra phương pháp giải bài tập
Xác minh câu trả lời
Tự đặt ra câu hỏi: “Nó có nghĩa gì không nhỉ?”

2. Lý do trừu tượng và định lượng.
 Làm cho số lượng có ý nghịa và tương quan của nó trong bài
 Tạo ra cách trình bày bài mạch lạc
Em có thể giái thích suy
nghĩ của em và coi đó là
cách suy nghĩ toán học về
vấn đề khác.

Em có thể dùng con số và
từ ngữ để giúp em làm
cho bài tập có nghĩa.

3.




Xây nên các tranh luận hợp lý và lý do phê phán đối với cái khác.
Hiểu và áp dụng thông tin vào xây dựng các tranh luận
Tạo ra và khám phá sự thật của chân lý
Biện hộ cho kết luận và trả lời cho các tranh luận của người khác
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4.




Tạo mô hình của toán học.
Áp dụng toán học vào giải quyết các vấn đề trong đời sống hàng ngày
Xác định số lượng trong tình huống thực hành
Giải nghĩa kết quả trong nội dung của tình huống và phản ánh xem
liệu kết quả có nghĩa không
Em có thể nhận biết toán trong
cuộc sống hàng ngày và sử dụng
toán mà em biết để xử lý vấn đề.

Em có thể sử dụng các
công cụ toán để giúp em
khám phá và hiểu toán
trong thế giới của em.

5. Sử dụng có phương pháp các công cụ phù hợp.
 Cân nhắc các công cụ sẵn có khi giải bài toán
 Làm quen với các công cụ phù hợp lới trình độ lớp hoặc dụng cụ học tập (bút chì và giấy,
các mô hình vững chắc, thước kẻ, ê ke, máy tính, bảng biểu, chương trình vi tính, nội dung
kỹ thuật số trên trang, và các công cụ công nghệ khác)

Em có thể cẩn thận khi em
áp dụng toán học và rõ
ràng khi em chia xẻ ý kiến.

6. Hãy chính xác.
 Giao tiếp rõ ràng chính xác với người khác
 Sử dụng các định nghĩa rõ ràng, thể hiện ý nghĩa bằng hình tượng và cẩn thận về các đơn
vị đo lường cụ thể và các nhãn hàng
 Tính toán chính xác và hữu hiệu
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Em thấy và hiểu cách các con số và
hình dạng được ghép lại với nhau
theo các phần và cả khối như thế nào

7.




Tìm và sử dụng cấu trúc.
Nhận biết kiểu dáng và cấu trúc
Có thể lùi lại để xem toàn cảnh và phối cảnh
Xem các vật phức tạp như các vật đơn giản hoặc chỉ là tập hợp
của một số vật

8. Tìm các cách tương tự để tạo ra bước làm tắt khi giải bài toán.
 Khi phép tính được lặp lại, tìm các phương pháp chung, dạng bài,
và các bước làm tắt
 Có khả nwang đánh giá xem liệu câu trả lời có nghĩa không

Em có thể nhận biết khi
các phép tính được lặp
lại.
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Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, dưới đây là một
số website để tham khảo:
Hội Đồng Great City Schools: Lộ Trình Cho Phụ Huynh
www.cgcs.org
PTA Quốc Gia: Hướng Dẫn Cho Phuynh Để Học Sinh Đạt Thành Công
www.pta.org
Môn Học Chính Tiêu Chuẩn Của Bang – Trang thông tin quốc gia
www.corestandards.org
Đạt Tới Cốt Lõi – kéo xuống và nhấp chuột vào “For Parents and Community Members”
www.achievethecore.org

Chân thành cảm ơn tới các nguồn thông tin này
Hội Đồng Great City School, Sổ Tay Phụ Huynh 4
EngageNY
Đối Tác Cho Kỹ Năng của Thế Kỷ 21

Điều tốt nhất giáo viên và phụ huynh có thể làm là dạy cho học sinh
cách yêu thích thử thách, học từ lỗi lầm, hứng thú với nỗ lực, và tiếp
tục học tập. Chúng ta cần bỏ cả đời để khen ngợi lòng quyết tâm,
siêng năng, tính tò mò, và kiên định. Thay vì hỏi "Hôm nay thế nào?"
hãy hỏi "Lỗi lầm nào bạn mắc phải đã dạy bạn thêm điều gì đó?"
hoặc “Bạn đã có gắng thử làm điều gì ngày hôm nay?" Chúng ta cần
nhìn nhận mắc lỗi hoặc sai lầm như các cơ hội để lớn lên và học hỏi!
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