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CẨM NANG HƯỚNG DẪN NÀY BAO GỒM: 
 

•  Tổng quan về một số vấn đề quan 
trọng con quý vị sẽ học ở các môn Anh 
Ngữ/Kỹ Năng Đọc viết và Toán Học từ 
Cấp Mẫu giáo đến Trung học. 

• Những ý tưởng về các hoạt động  
Hỗ trợ con quý vị học tập ở nhà. 

• Những chủ đề thảo luận với giáo viên 
về tiến bộ học tập của con quý vị. 

 

CÁC LỚP : MẪU GIÁO ĐẾN TRUNG HỌC 



 

 
 

 

 
 

Cẩm nang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì mà con của quý 
vị sẽ học cho đến cuối Lớp Mẫu giáo về môn Toán và môn Ngữ Văn Anh/Đọc 
Viết. Cẩm nang này căn cứ vào Tiêu Chuẩn Mới của Tiểu bang về Cốt Lõi 
Chung  đã được hơn 45 tiểu bang thông qua. Nếu con quý vị đáp ứng được 
những kỳ vọng phát thảo trong những tiêu chuẩn này, em sẽ được chuẩn bị kỹ 
lưỡng để lên Lớp 1.  
 

 
            
           CẤP MẪU GIÁO

Vì Sao Những Tiêu Chuẩn Học Thuật Quan Trọng?  
Những tiêu chuẩn học thuật đều quan trọng vì chúng giúp bảo đảm rằng tất cả các học sinh, bất kể cư ngụ ở đâu, đều 
được chuẩn bị để đạt thành công ở bậc cao đẳng và trong lực lượng lao động. Những tiêu chuẩn này cung ứng bước đầu 
quan trọng  
— một lộ trình học tập rõ ràng dành cho giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh. Việc am hiểu những mục tiêu được 
định nghĩa rõ ràng sẽ giúp cho gia đình và giáo viên hợp tác làm việc nhằm bảo đảm học sinh đạt thành công. Những tiêu 
chuẩn này cũng sẽ giúp cho con quý vị phát triển những kỹ năng tư duy phê phán chuẩn bị cho con em vào bậc đại học 
cao đẳng và theo con đường nghề nghiệp.   
 

 

Ngữ Văn Anh và Kỹ năng Đọc Viết 
 

 
 

Một Hình mẫu về Những Gì mà Con Quý Vị sẽ Học tập ở Cấp Mẫu Giáo 
  

■  Gọi tên những mẫu tự hoa và mẫu tự thường, đối chiếu những mẫu 
tự này với âm của chúng và viết những mẫu tự này theo kiểu chữ in 
■  So sánh những cuộc phiêu lưu và kinh nghiệm của những nhân vật 
trong những truyện quen thuộc chẳng hạn như truyện cổ tích và truyện 
dân gian 
■  Kể lại những câu chuyện quen thuộc và nói về câu chuyện đã được 
kể cho các em bằng cách sử dụng những chi tiết trong bài văn 
■  Kết hợp của tranh vẽ, đọc lên và viết ra để mô tả một sự kiện, bao 
gồm phản ứng của học sinh về những gì đã xảy ra 
■  Viết ra ý kiến hoặc một sở thích về một chủ đề hoặc một quyển sách 
bằng bài viết (ví dụ:  Quyển sách ưa thích của tôi là…)  
 
 

■  Tham gia vào các buổi nói chuyện trong lớp theo các quy tắc thảo luận 
(ví dụ: học cách lắng nghe người khác và thay phiên phát biểu)  
■  Phát biểu rõ ràng để diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc và ý tưởng, bao gồm 
cách mô tả những người quen, những địa điểm, những vấn đề và những sự 
kiện quen thuộc 
■  Hỏi và trả lời những câu hỏi về những chi tiết chính yếu trong những câu 
chuyện kể và những thông tin khác đã được đọc lớn tiếng  
■  Hiểu và sử dụng những từ để hỏi (ví dụ: ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, 
làm cách nào) trong những buổi thảo luận  
■  Học cách nhận biết, đánh vần (spell), và sử dụng đúng cách những từ 
ngữ pháp nhỏ nối câu nói lại với nhau  
(ví dụ: a, the, to, of, from, I, is, are) 
 
 

Giữ cho cuộc nói chuyện tập trung 
Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào đó,  
giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất. Ở Cấp 
Mẫu giáo, các chủ đề này gồm có: 
 
■  Sử dụng sự hiểu biết về các mẫu tự và sự tương ứng giữa mẫu tự và cách 
 phát âm mẫu tự đó để tìm hiểu cách đánh vần các mẫu tự.  
■  Đọc và hiểu một câu chuyện dành cho các người mới biết đọc  
■  Yêu cầu được xem hình mẫu về việc học tập của con quý vị. Hỏi giáo viên những  
câu hỏi như: Cô/Thầy có hài lòng về việc học tập của em không? Làm cách nào để  
việc học được mỹ mãn hơn? Con tôi có theo đúng hướng không? Làm cách nào  
để giúp  con tôi cải thiện hoặc vượt lên trong lĩnh vực này? Nếu con tôi cần 
thêm sự hỗ trợ hoặc muốn học thêm về một môn học, có tài nguyên nào để giúp  
cho nó học ngoài phạm vị lớp học không? 

Nói Chuyện với 
Giáo Viên của 
Con Quý vị 

 

CẤP MẪU GIÁO 
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Một Hình Mẫu về Những Gì mà Con Quý Vị Đang Học Tập ở Cấp Mẫu Giáo 

 
■  Đếm những đồ vật để cho biết tổng số là bao nhiêu   
■  So sánh hai nhóm đồ vật để cho biết nhóm nào có 
nhiều đồ vật hơn; so sánh hai số được viết ra để cho 
biết số nào lớn hơn 
■  Làm các bài toán bằng lời (word problem) trong đó có 
phép cộng và phép trừ và vẽ những biểu đồ tượng trưng. 

■  Cộng thêm 10 hoặc ít hơn vào một số; trừ đi 10 hoặc ít 
hơn từ một số; và giải các bài toán bằng lời trong đó có 
phép cộng và phép trừ. 
■  Cộng và trừ những số rất nhỏ nhanh chóng và chính 
xác (ví dụ: 3 + 1)  
■  Gọi đúng tên các hình dạng bất kể chiều hướng hoặc 
kích cỡ (ví dụ: một hình vuông xoay hướng như “một viên 
kim cương hình thoi” vẫn là hình vuông)  

 
 
 
 
 
 

 

 
Nói Chuyện với 
Giáo Viên của  
Con Quý vị  

Tập trung vào cuộc nói chuyện  
Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay  
vào đó, giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng  
nhất. Ở Cấp Mẫu giáo, các chủ đề này gồm có: 
 
■  Đếm để cho biết tổng số các đồ vật (đây không phải là bài viết; yêu  
cầu giáo viên cho biết nhận xét quan sát về tiến bộ của con quý vị trong  
lĩnh vực này)  
■  Giải những phép cộng và phép trừ bằng lời  

 
 
 
 
 

Hỗ Trợ Con Quý Vị Học Tập Ở Nhà 
 
 

Cố gắng sắp xếp một nơi yên tĩnh cho con quý vị học, và dành thời gian mỗi ngày khi con quý vị có thể tập trung. Quý vị cũng nên cố 
gắng ngồi lại với con quý vị ít nhất mỗi tuần một lần từ 15 đến 30 phút  trong khi em làm bài tập ở nhà. Điều này sẽ giúp quý vị biết 
được con quý vị đang làm bài gì và sẽ giúp quý vị là người đầu tiên biết con quý vị có cần trợ giúp về các chủ đề cụ thể nào. Ngoài ra, 
sau đây là một số hoạt động quý vị có thể thực hiện cùng với con quý vị để hỗ trợ việc học tập ở nhà:  
 

Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết  
  

■  Đọc sách cùng với con quý vị mỗi ngày. Bảo con quý vị 
giải thích em thích phần nào trong câu chuyện. Chia sẻ ý 
kiến của quý vị. Muốn tìm kiếm thêm sách cho con quý vị 
đọc, truy cập trang mạng  www.corestandards.org/ 
assets/Appendix_B.pdf 
■  Khuyến khích con em quý vị kể cho quý vị về ngày tại 
trường của em  
■  Bảo con quý vị mô tả một tranh ảnh cho quý vị  

Toán Học 
■  Hỏi con quý vị những câu hỏi đòi hỏi đếm đến 20 đồ vật. 
Ví dụ, hỏi : “Có nhiều trẻ em có trên 20 quyến sách về thú 
hoang dã không?”  
■  Hỏi con quý vị những câu hỏi đòi hỏi sự so sánh các số. 
“Ai đeo nhiều vòng đeo tay hơn, con hay chị của con?” 
(Con quý vị có thể sử dụng cách đối chiếu hoặc cách đếm 
để tìm câu trả lời) 

 
 
 

Muốn biết thêm thông tin, xin xem các tiêu chuẩn đầy đủ có sẵn ở trang mạng  www.corestandards.org 

 

Toán Học 

http://www.corestandards.org/


 

 
 

 

 
Cẩm nang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì  mà con 
của quý vị sẽ học cho đến cuối Lớp Mẫu giáo trong môn Toán và môn 
Ngữ Văn/Đọc Viết. Cẩm nang này căn cứ vào Tiêu Chuẩn Mới của Tiểu 
bang về Cốt Lõi Chung  đã được trên 45 tiểu bang thông qua. Nếu con 
quý vị đáp ứng được những kỳ vọng phát thảo theo những tiêu chuẩn 
này, em sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng để lên Lớp 2.  
 

Vì Sao Những Tiêu Chuẩn Học Thuật Quan Trọng? 
   
Những tiêu chuẩn học thuật đều quan trọng vì chúng giúp bảo đảm rằng tất cả các học sinh, bất kể cư ngụ ở đâu, đều 
được chuẩn bị để đạt thành công ở bậc cao đẳng và trong lực lượng lao động. Những tiêu chuẩn này cung ứng bước đầu 
quan trọng  
— một lộ trình học tập rõ ràng dành cho giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh. Việc am hiểu những mục tiêu được định 
nghĩa rõ ràng sẽ giúp cho gia đình và giáo viên hợp tác làm việc nhằm bảo đảm học sinh đạt thành công. Những tiêu chuẩn 
này cũng sẽ giúp cho con quý vị phát triển những kỹ năng tư duy phê phán chuẩn bị cho con em vào bậc đại học cao đẳng 
và theo con đường nghề nghiệp.   
 

 
 

   Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết 
 
 
 
Một Hình Mẫu về Những Gì mà Con Quý Vị sẽ Học Tập ở Lớp 1 

 
■  Dùng cách “phonic” kết hợp các mẫu tự và âm của 
mẫu tự đó  và kỹ năng phân tích các từ để tìm hiểu 
những từ không thường gặp khi đọc và viết  
■  Tiếp thu các sự kiện và thông tin qua các bài viết 
khác nhau  
■  Viết về một chủ đề, cung cấp một số sự kiện thực 
tê và giải thích ý nghĩa của mở đầu và kết thúc.  
■  Tham gia hội thoại về các chủ đề và các bài văn 
đang học bằng cách trả lời những lời bình của những 
học sinh khác và trả lời những câu hỏi để làm sáng tỏ 
mọi nhầm lẫn.  

■  Đưa ra và mở rộng những câu khẳng định đầy đủ, đơn 
giản và toàn diện những  câu hỏi, câu sai khiến, và câu cảm 
thán  
■  Xác định nghĩa chính xác của một từ có nhiều nghĩa, căn 
cứ vào câu hoặc đoạng trong đó từ được sử dụng (ví dụ: 
quyết định xem từ “dơi” có nghĩa là động vật có vú hoặc cái 
chày sử dụng trong môn bóng chày)  
■  Học cách suy nghĩ về sự phân biệt tinh tế hơn về những ý 
nghĩa của những từ gần-đồng nghĩa (ví dụ:đi  
marching,prancing,strutting, strolling, walking). 

 
 

 
 
 
 

 
Khi nói chuyện với giáo viên, xin quý vị đừng lo việc phải trình bày mọi điều.  
Thay vào đó, giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng  
nhất. Ở Lớp 1 các chủ đề này gồm có các môn này:  
 
■  Đọc bài văn theo sự hiểu biết và mức độ lưu loát của trình độ lớp.  
■  Học hỏi, thưởng thức và tiếp thu những sự kiện trong các sách mà em  
đọc hoặc nghe kể 
 
 

LỚP 1 

 
Nói Chuyện  

với Giáo Viên  
của Con Quý vị 

 
CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH HỖ TRỢ 
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Một Hình Mẫu về Những Gì mà Con Quý Vị sẽ Học Tập ở Lớp 1 

 
■  Giải các phép cộng và các phép trừ trong các bài toán 

đố dùng lờ trong các trường hợp cộng thêm, trừ ra, 
nhập lại với nhau, tách riêng ra và so sánh (ví dụ: lấy ra 
trong trường hợp này: “Năm trái táo ở trên bàn. Tôi đã 
ăn một số táo,còn lại ba trái táo. Vậy tôi đã ăn mấy trái 
táo?”) 

■  Cộng nhanh và chính xác vào tổng số 10 hoặc số nhỏ 
hơn, và trừ đi nhanh chóng và chính xác trong số 10 
hoặc số nhỏ hơn(ví dụ: 2 + 5, 7 – 5) 

  

 
■  Hiểu được các ký tự (digit) có nghĩa gì trong những số có 
hai ký tự: giá trị của vị trí các ký tự (place value)  
■  Hiểu được giá trị của vị trí các ký tự trong hàng số để 
cọng và trừ  
(ví du: 38 + 5, 29 + 20, 64 + 27, 80 – 50) 
■  Đo độ dài của các đồ vật bằng cách sử dụng một vật 
dụng ngắn hơn làm đơn vị đo chiều dài  
■  Tạo các hình dạng tổng hợp bằng cách gắn kết các hình 
dạng lại với nhau, và chia những hình tròn và hình chữ nhật 
thành hai hoặc thành bốn.  

 
 
 
 

Nói Chuyện với 
Giáo Viên của 
Con Quý vị  

Tập trung vào cuộc nói chuyện  
Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào đó,  
hãy giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất.    
Lớp Một gồm có các chủ đề này: 
■  Cộng vào một số 20 hoặc số nhỏ hơn và trừ ra một số 20 hoặc số nhỏ  
hơn (Đây sẽ không phải là bài viết; hỏi giáo viên về ý kiến quan sát về mức  
độ tiến bộ của con quý vị trong lĩnh vực này).  
■  Sử dụng sự hiểu biết về giá trị của hàng chữ số để cộng và trừ. 
■  Giả i  cac bài toán bằng lờ i sử  dụng phép cộng và phép trừ  

 
 
 
 
 

    Hỗ Trợ Con Quý Vị Học Tập Ở Nhà 
 
 
Cố gắng sắp xếp một nơi yên tĩnh cho con quý vị học, và dành thời gian mỗi ngày khi con quý vị có thể tập trung. Quý vị 
cũng nên cố gắng ngồi lại với con quý vị ít nhất một tuần một lần từ 15 đến 30 phút trong khi em làm bài tập ở nhà. Điều 
này sẽ giúp quý vị biết được con quý vị đang học bài gì và sẽ giúp quý vị là người đầu tiên biết xem con quý vị cần trợ giúp 
về các chủ đề cụ thể nào. Ngoài ra, sau đây là một số hoạt động quý vị có thể thực hiện cùng với con quý vị để hỗ trợ việc 
học tập ở nhà : 

 

 
Muốn biết thêm thông tin, xin xem các tiêu chuẩn đầy đủ có sẵn tại trang mạng: www.corestandards.org 

 
  

Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết 
 

Toán Học 

■  Khuyến khich con quý vị đọc cho quý vị nghe các sách 
như “Bé Gấu” (Little Bear) của Tác giả Else Holmelund 
Minarik. Giúp em phát âm những từ khó. Muốn tìm thêm 
sách cho con quý vị đọc, xin truy cập trang mạng 
www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf 
■  Mỗi ngày Chọn “một từ trong ngày” bắt đầu một mẫu tự 
khác nhau  
■  Bảo con quý vị viết từ đó ra và tìm những từ khác bắt 
đầu cùng mẫu tự đó.  

 

Tìm những “bài toán bằng lời”  trong đời sống thực tế. 
Một số ví dụ cho Lớp Một có thể bao gồm:  
■  Nếu quý vị mở một hộp đựng 1 tá trứng, và quý vị dùng 
4 quả trứng để nấu bữa cơm tối, đóng hộp trứng lại và hỏi 
con quý vị còn lại bao nhiêu trứng.  
■  Chơi trò chơi “Tôi đang suy nghĩ về một con số” Ví dụ: 
Tôi đang suy nghĩ về một số sẽ thành 11 nếu cộng thêm 
8. Vậy con số của tôi là số mấy?” 

 

Toán Học 

http://www.corestandards.org/
http://www./


 

 
 

 

Cẩm nang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì  mà con của 
quý vị sẽ học cho đến cuối Lớp Hai trong các môn Toán và môn Ngữ 
Văn/Đọc Viết. Nếu con quý vị đáp ứng được những tiêu chuẩn này, em sẽ 
được chuẩn bị kỹ lưỡng để lên Lớp 3.  

 
 

 
Vì Sao Những Tiêu Chuẩn Học Thuật Quan Trọng?  
 
Những tiêu chuẩn học thuật đều quan trọng vì chúng giúp bảo đảm rằng tất cả các học sinh, bất kể cư ngụ ở đâu, đều được 
chuẩn bị để đạt thành công ở bậc cao đẳng và trong lực lượng lao động. Những tiêu chuẩn này cung ứng bước đầu quan 
trọng.  
— một lộ trình học tập rõ ràng dành cho giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh. Việc am hiểu những mục tiêu được định 
nghĩa rõ ràng sẽ giúp cho gia đình và giáo viên hợp tác làm việc nhằm bảo đảm học sinh đạt thành công. Những tiêu chuẩn 
này cũng sẽ giúp cho con quý vị phát triển những kỹ năng tư duy phê phán chuẩn bị cho con em vào bậc đại học cao đẳng 
và theo con đường nghề nghiệp.   
 
 
 

   Ngữ Văn Anh  & Kỹ Năng Đọc Viết  
 
 
Một  Hình Mẫu Những Gì Con Quý Vị Sẽ Học Tập Ở Lớp 2 
 
■  Chú ý kỹ đến chi tiết, bao gồm các hình minh họa và các biểu đồ, trong 
những câu chuyện và các sách để trả lời những câu hỏi ai, cái gì, ở đâu, 
khi nào, tại sao và làm cách nào  
■  Thẩm định bài học hoặc đạo đức trong những câu chuyện, các bài ngụ 
ngôn và các chuyện dân gian  
■  Sử dụng các tính năng trong văn bản (ví dụ: chú thích, chữ in đậm, 
mục lục) để xác định vị trí của những sự kiện chính yếu hoặc thông tin 
một cách hữu hiệu 
■  Viết ra ý kiến về một quyển sách em đã đọc, bằng cách sử dụng các 
chi tiết quan trọng trích trong các tài liệu để hỗ trợ ý kiến đó  
■  Viết những câu chuyện bao gồm trong một đoạn ngắn các sự kiện bao 
gồm phần mở đầu, phần thân bài và phần kết. 

■  Tham gia vào các cuộc hội thoại bằng cách liên kết ý kiến của mình với 
những nhận xét của người khác và đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi để thu 
thập thêm thông tin hoặc hiểu sâu hơn về chủ đề đó.  
■  Kể lại các thông tin quan trọng hoặc ý tưởng lấy từ phương tiện truyền 
thông hoặc các buổi đọc sách lớn tiếng. 
■  Đưa ra, mở rộng và sắp xếp lại các câu (ví dụ: “Người con trai đã xem bộ 
phim” (The boy watched the movie); “Cậu bé đã xem bộ phim” (The little 
boy watched the movie) “Bộ phim hành động đã được xem bởi cậu bé”) The 
action movie was watched by the little boy”) 
■  Xác định ý nghĩa của từ mới được hình thành khi thêm một tiền tố 
(prefix) hoặc hậu tố (suffix) đã biết vào một từ đã biết , như 
(happy/unhappy; pain/painful/painless) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào đó,  
giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất.  
Ở lớp 2 các chủ đề này gồm có: 
 
■ Đọc các sách và các câu chuyện với sự hiểu biết và mục độ lưu loát theo 
 trình độ lớp  
■ Xây dựng nền tảng kiến thức bằng cách đọc và lắng nghe những quyển sách 
trong các môn lịch sử/khoa học xã hội và các môn khác  
 
 

 
Nói Chuyện  

với Giáo Viên  
của Con Quý vị 

 
LỚP 2 

 

 
CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH HỖ TRỢ 
 

HỌC SINH THÀNH CÔNG 



 
 

 
 

Một Hình Mẫu về Những Gì Con Quý Vị Sẽ Học Ở Lớp 2 
 

■  Giải những bài toán đố bằng lời đầy thử thách trong đó 
có phép cộng và phép trừ với một hoặc hai bước (ví dụ: 
một bài toán “một bước” sẽ là: “Lucy có 23 quả táo ít hơn 
Julie. Julie có 47 quả táo.Vậy Lucy có bao nhiêu quả táo?)  
■  Làm phép cộng nhanh và chính xác với tổng số từ 20 
trở xuống (ví dụ: 11 + 8); Làm phép trừ nhanh và chính xác 
với hiệu số từ 20 trở xuống (ví dụ: 16 – 9);  
và nhớ tất cả các tổng số của các số chỉ có một ký tự 
trước cuối năm  
■  Hiểu ý nghĩa của các ký tự trong các số có ba ký tự  (giá 
trị của các ký tự  tuỳ theo vị trí của nó[place value])  

■  Dùng sự hiểu biết về giá trị của các ký tự  tuỳ theo vị trí 
của nó để cộng và trừ các số có ba ký tự (ví dụ: 811 – 367); 
cộng và trừ các số có hai ký tự nhanh và chính xác (ví dụ: 
77 – 28) 
■  Giải các bài toán đố bằng lời về phép cộng và phép trừ 
liên quan đến chiều dài (ví dụ: “Cây bút mực dài hơn cây bút 
chì 2 cm. Nếu cây bút chì dài 7cm, vậy cây bút mực dài bao 
nhiêu cm ?  
■  Tạo, vẽ và phân tích các hình 2 chiều và 3 chiều để phát 
triển các nền tảng cho diện tích, thể tích, và hình học trong 
các lớp sau này.  

 
 
 
 

Nói Chuyện với 
Giáo Viên của 
Con Quý vị  

Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay  
vào đó, giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng  
nhất.  Ở Lớp 2, các chủ đề này gồm có: 
 
■  Sử dụng sự hiểu biết về giá trị của vị trí ký tự để làm phép cộng và  
phép trừ 
■  Giải những phép cộng và phép trừ bằng lời nhiều thử thách hơn 
■  Đo chiều dài, và giải quyết những bài toán đố dùng lời liên quan  
đến phép cộng và phép trừ chiều dài. 

 
 

 

 

 
    Hỗ Trợ Con Quý Vị Học Tập Ở Nhà 
 
Cố gắng sắp xếp một nơi yên tĩnh cho con quý vị học, và dành thời gian mỗi ngày khi con quý vị có thể tập trung. Quý vị 
cũng nên cố gắng ngồi lại với con quý vị ít nhất mỗi tuần một lần từ 15 đến 30 phút trong khi em làm bài tập ở nhà. Điều 
này sẽ giúp quý vị biết được con quý vị đang học bài gì và sẽ giúp quý vị là người đầu tiên biết xem con quý vị có cần trợ 
giúp về các chủ đề cụ thể nào. Ngoài ra, sau đây là một số hoạt động quý vị có thể thực hiện cùng với con quý vị để hỗ trợ 
việc học tập ở nhà: 

 
Ngữ Văn Anh và Kỹ Năng Đọc Viết    

 
■  Đọc sách ở nhà mỗi ngày và giúp con quý vị bằng 
cách đọc một đoạn bỏ một đoạn. Muốn tìm những 
khuyến cáo về sách cho con quý vị đọc, xin truy cập 
trang mạng 
www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf 
■  Bảo con quý vị viết một thư ngắn cám ơn hoặc viết thư 
cho các thành viên hoặc những người bạn của gia đình. 

                                     Toán Học 
 
Tìm những “bài toán đố dùng lời” trong đời sống thực tế. 
Một số ví dụ của Lớp 2 gồm có:  
■  Khi dành dụm tiền để mua sắm,hãy so sánh giá của một 
món hàng với số tiền mà quý vị có; sau đó yêu cầu con quý 
vị xác định xem cần bao nhiêu tiền để mua món hàng đó  
■  Chơi “vẽ các hình hình học” Ví dụ, bảo con quý vị vẽ một 
hình lục giác có một cạnh dài hơn các cạnh kia, hoặc  bảo 
em tô bóng một phần tư của hình chữ nhật.  

 
 

Muốn biết thêm thông tin, xin xem các tiêu chuẩn đầy đủ có sẵn tại trang mạng: www.corestandards.org 
  

 

Toán Học 

http://www.corestandards.org/


 

 
 

 

 
 
 
 
 
Cẩm nang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì  mà con 
của quý vị sẽ học cho đến cuối  
Lớp 3 trong các môn Toán và Ngữ Văn/Đọc Viết.  
Nếu con quý vị đáp ứng được những kỳ vọng phát thảo trong những tiêu 
chuẩn này, em sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng để lên Lớp 4.  

 
 

 
Vì Sao Những Tiêu Chuẩn Học Thuật Quan Trọng? 
 
Những tiêu chuẩn học thuật đều quan trọng vì chúng giúp bảo đảm rằng tất cả các học sinh, bất kể cư ngụ ở đâu, đều 
được chuẩn bị để đạt thành công ở bậc cao đẳng và trong lực lượng lao động. Những tiêu chuẩn này cung ứng bước đầu 
quan trọng  
— một lộ trình học tập rõ ràng dành cho giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh. Việc am hiểu những mục tiêu được định 
nghĩa rõ ràng sẽ giúp cho gia đình và giáo viên hợp tác làm việc nhằm bảo đảm học sinh đạt thành công. Những tiêu chuẩn 
này cũng sẽ giúp cho con quý vị phát triển những kỹ năng tư duy phê phán chuẩn bị cho con em vào bậc đại học cao đẳng 
và theo con đường nghề nghiệp.   
 

 

Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết 
 

 

 
Một Hình Mẫu về Những Gì Con Quý Vị Sẽ Học Ở Lớp 3 
 
■  Đọc kỹ để tìm những ý chính và những chi tiết hỗ trợ cho 
ý chính trong câu chuyện  
■  Mô tả các kết nối hợp lý giữa những câu và những đoạn 
đặc biệt trong các câu chuyện (ví dụ: đầu tiên, thứ hai, thứ 
ba, nguyên nhân và hậu quả)  
■  So sánh những điểm quan trọng và chi tiết chính yếu trình 
bày trong hai quyển sách có cùng chủ đề  
■  Viết những ý kiến hoặc lời giải thích tập hợp các thông tin 
liên quan và triển khai các chủ đề gồm các sự kiện và chi 
tiết  
■  Viết những câu chuyện xác lập một tình huống bao gồm 
các chi tiết và trình tự rõ ràng trong các sự kiện mô tả hành 
động, suy nghĩ, và cảm xúc của các nhân vật.  

■  Tự tiến hành thực hiện những dự án nghiên cứu ngắn xây 
dựng kiến thức về nhiều chủ đề khác nhau  
■  Đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi về thông tin em nghe 
được của một diễn giả hoặc trong khi tham dự các cuộc thảo 
luận trong lớp, cung cấp bài mô tả chi tiết phù hợp được  
xây dựng căn cứ vào những điều người khác đã phát biểu 
■  Đọc lớn tiếng một cách trôi chảy những câu chuyện và 
những bài thơ, không ngưng lại để tìm hiểu về ý nghĩa của 
mỗi từ.  
■  Phân biệt nghĩa đen và nghĩa bóng của những từ như 
“một thứ gì có mùi tanh cá” và “vai lạnh”  
■  Viết đúng chính tả và tham khảo tự điển để hiểu rõ ý 
nghĩa các từ. 

 
 
 
 
 
 

 
Nói chuyện Với 

Giáo Viên  
của Con Quý Vị 

Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào đó,  
giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất. Lớp 3 có  
những chủ đề này:  
 
■ Đọc các sách và các câu chuyện, các bài thơ và các bài viết một cách  
trôi chảy 
■  Viết và nói hay, tuân theo những quy tắc chấm câu và ngữ pháp  
■ Đọc các sách và các câu chuyện với sự hiểu biết theo trình độ lớp 
■ Xây dựng nền tảng kiến thức qua việc đọc và nghe đọc các sách về  
lịch sử/khoa học xã hội, khoa học và các môn khác  

LỚP 3 

 
Nói Chuyện  

với Giáo Viên  
của Con Quý vị 

 

 
CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH HỖ TRỢ 
 

HỌC SINH THÀNH CÔNG 



 
 

 
 

 

Một Hình Mẫu về Những Gì Con Quý Vị Sẽ Học Ở Lớp 3 
 

■  Làm phép nhân và phép chia đến 10 x 10 nhanh chóng 
và chính xác, bao gồm việc thuộc làu bản cửu chương  
■  Giải các bài toán đố bằng lời dùng các phép cộng, phép 
trừ, phép nhân và phép chia  
■  Bắt đầu nhân những số có một ký tự trở lên (ví dụ: nhân 
9 x 80)  
■  Hiểu biết về phân số (fraction) và liên kết phân số với hệ 
thống những số nguyên quen thuộc (ví dụ: nhận biết 3/1 và 
3 là cùng một số)  

■  Đo lường và ước tính trọng lượng và thể tích chất lỏng và 
giải những bài toán đố bằng lời liên quan đến những đại  
lượng này  
■  Lý giải về các hình dáng (ví dụ: tất cả các hình vuông đều 
là hình chữ nhật nhưng không phải tất cả các hình chữ nhật 
đều là hình vuông)  
■  Tìm diện tích các hình và liên kết diện tích với phép nhân 
(ví dụ: tại sao số bộ vuông (square foot) của một phòng có 
chiều dài 9-foot, chiểu rộng 7-foot có thể tính là 9 x 7 ?)  

 
 
 

Nói Chuyện với 
Giáo Viên của 
Con Quý vị 

 
Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. 
Thay vào đó, giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan  
trọng nhất. Lớp Ba có những chủ đề này:  
 
■  Phép nhân và phép chia 
■  Phân số 

 
 
 
 
 
 
 

   Hỗ Trợ Con Quý Vị Học Tập Ở Nhà 
 
 
Cố gắng sắp xếp một nơi yên tĩnh cho con quý vị học, và dành thời gian mỗi ngày khi con quý vị có thể tập trung. Quý vị 
cũng nên cố gắng ngồi lại với con quý vị ít nhất một tuần một lần từ 15 đến 30 phút trong khi em làm bài tập ở nhà. Điều này 
sẽ giúp quý vị biết được con quý vị đang học bài gì và sẽ giúp quý vị là người đầu tiên biết xem con quý vị có cần trợ giúp 
về các chủ đề cụ thể nào. Ngoài ra, sau đây là một số hoạt động quý vị có thể thực hiện cùng với con quý vị để hỗ trợ việc 
học hành ở nhà: 
 

Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết 
 

■  Làm cho việc đọc sách cho vui là một phần trong thói 
quen hàng ngày của con quý vị  
■  Khuyến khích con quý vị tìm một hình ảnh trong báo 
hoặc tạp chí, cắt hình đó ra dán trên một tờ giấy và viết một 
câu chuyện về tấm hình đó  
■  Bắt đầu làm cái hộp hoặc một lọ đựng từ vựng của gia 
đình. Nhờ mọi người viết ra những từ mới mà họ khám phá 
được, bỏ vào trong cái hộp và sử dụng những từ đó trong 
khi nói chuyện  

                                   Toán Học  
 
Tìm những “bài toán đố bằng lời” trong đời sống thực tế. Một 
số ví dụ ở Lớp 3 có thể bao gồm:  
■  Lưu ý đến hàng ngày, có khi quý vj đã dùng bảng cửu 
chương,  – như để tìm xem có bao nhiêu ngày trong 4 tuần. 
Hỏi con quý vị đưa ra câu trả lời.  
■  Khuyến khich con quý vị chú ý xem quý vị dùng phép chia 
để “đọc ngược” trong bảng cửu chương – chẳng hạn như 
xác định mỗi trẻ em nhận đươc bao nhiêu cây nến nếu 36 
cây nến được chia đồng đều cho 9 trẻ em tại một bữa tiệc 
  
 
 

Muốn biết thêm thông tin, xin xem các tiêu chuẩn đầy đủ có sẵn tại trang mạng: www.corestandards.org 
 
  

 

Toán Học 

http://www.corestandards.org/


 

 
 

 

Cẩm nang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì  mà con của 
quý vị sẽ học cho đến cuối  
Lớp 4 trong các môn Toán và Ngữ Văn/Đọc Viết. Nếu con quý vị đáp ứng 
được những kỳ vọng phát thảo trong những tiêu chuẩn này, em sẽ được 
chuẩn bị kỹ lưỡng để lên Lớp 5.  

 
 

 
Vì Sao Những Tiêu Chuẩn Học Thuật Quan Trọng?  
 
Những tiêu chuẩn học thuật đều quan trọng vì chúng giúp bảo đảm rằng tất cả các học sinh, bất kể cư ngụ ở đâu, đều được 
chuẩn bị để đạt thành công ở bậc cao đẳng và trong lực lượng lao động. Những tiêu chuẩn này cung ứng bước đầu quan 
trọng  
— một lộ trình học tập rõ ràng dành cho giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh. Việc am hiểu những mục tiêu được định 
nghĩa rõ ràng sẽ giúp cho gia đình và giáo viên hợp tác làm việc nhằm bảo đảm học sinh đạt thành công. Những tiêu chuẩn 
này cũng sẽ giúp cho con quý vị phát triển những kỹ năng tư duy phê phán chuẩn bị cho con em quý vj vào bậc cao đẳng 
đại học và theo con đường nghề nghiệp.   
 

    Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết 
 

 
 
Một Hình Mẫu về Những Gì Con Quý Vị Sẽ Học Ở Lớp 4 
 
■  Mô tả các yếu tố cơ  bản của câu chuyện – chẳng hạn 
như các nhân vật, sự kiện và bối cảnh – bằng cách tiếp cận  
những chi tiết cụ thể của bài văn  
■  Chú ý kỹ tới những tính năng chính yếu của các sách và 
các bài báo thông tin: bao gồm sự hiểu ý chính và ý tưởng 
hỗ trợ; so sánh và đối chiếu thông tin; và giải thích cách tác 
giả sử dụng các sự kiện, chi tiết, và dẫn chứng để hỗ trợ 
các điểm cụ thể 
■  So sánh các ý tưởng, nhân vật, sự kiện, và bối cảnh 
trong các câu chuyện và huyền thoại của các nền văn hóa 
khác nhau  
■  Viết các tóm tắt hoặc các ý kiến về những chủ đề được 
hỗ trợ bằng sự tập hợp các sự kiện, chi tiết và các ví dụ 
được sắp xếp hợp lý  

■  Tự tiến hành thực hiện các dự án nghiên cứu ngắn gọn 
về các khía cạnh khác nhau về một chủ đề bằng cách sử 
dụng dẫn chứng trong sách và trên mạng 
■  Phân đoạn và trả lời các thông tin được trình bày trong 
các cuộc thảo luận, như so sánh và đối chiếu các ý tưởng 
và phân tích các dẫn chứng cho thấy các diễn giả sử dụng 
để hỗ trợ các điểm cụ thể  
■  Báo cáo bằng cách nói về một chủ đề hoặc kể một câu 
chuyện có đủ các sự kiện và chi tiết  
■  Viết các câu hoàn chỉnh có cách viết hoa đúng và đúng 
chính tả  
■  Liên kết các từ thông thường trong bài đọc với các từ có ý 
nghĩa tương tự (từ đồng nghĩa) và đối lập (từ phản nghĩa) 
 
 

 
 
  

Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào đó, 
giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất. ở Lớp 4 
những chủ đề này gồm có: 
 
■  Am hiểu nhiều câu chuyện, các bài thơ và các bài văn cung cấp thông tin  
chẳng hạn như tiểu sử, bài viết, hoặc sách hướng dẫn về lịch sử, khoa học 
hoặc nghệ thuật theo trình độ của lớp 
 ■  Xây dựng sự hiểu biết về các mối tương quan giữa các từ và các sắc thái  
trong ý nghĩa – các từ đồng nghĩa, phản nghĩa và thành ngữ - và dùng kiến  
thức để truyền đạt ý tưởng một cách chính xác 

LỚP 4 

 
Nói Chuyện  

với Giáo Viên  
của Con Quý vị 

 

 
CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH HỖ TRỢ 
 

HỌC SINH THÀNH CÔNG 



 
 

 
 

 

Một  Hình Mẫu về Những Gì Con Quý Vị Sẽ Học Ở Lớp 4  
 

■  Sử dụng số nguyên số học để giải các bài toán đố dùng 
lời gồm các bài toán bằng phương pháp nhớ số dư  và các 
bài toán về các cách đo lường   
■  Cộng và Trừ các số nguyên một cách nhanh chóng và 
chính xác  (các số lên đến 1 triệu)  
■  Nhân và Chia các số có nhiều ký tự trong các trường 
hợp đơn giản  
(ví dụ: làm phép nhân 1,638 × 7 hoặc 24 × 17, và làm phép 
chia 6,966 cho 6) 
■  Hiểu và áp dụng các phân số tương đương  
(ví dụ, nhận ra rằng 1/4 nhỏ hơn 3/8 vì 2/8 nhỏ hơn 3/8)  
 

■ Cộng, trừ và nhân các phân số trong các trường hợp đơn 
giản (chẳng hạn như 2 3⁄4 − 1 1⁄4 hoặc 3 × 5⁄8),  
và giải những bài toán đố dùng lời  tương ứng. 
■  Hiểu các số lẻ thập phân (decimal) đơn giản dưới dạng  
phân số. (ví dụ: 0,62 viết lại theo dạng phân số là 62/100)  
■  Đo các góc và tìm góc chưa biết trong một sơ đồ  

 

 
 

Nói Chuyện với 
Giáo Viên của 
Con Quý vị 

Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào 
đó, giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất,  
ở lớp 4 là: 
 
■  Làm phép tính số học và giải các bài toán đố dùng lời với các số có 
     nhiều ký tự 
■  Làm phép tinh số học và giải các bài toán đố dùng lời với  phân số. 
 

 
 
 
 

 

       Hỗ Trợ Con Quý Vị Học Tập Ở Nhà  
 
Cố gắng sắp xếp một nơi yên tĩnh cho con quý vị học, và dành thời gian mỗi ngày khi con quý vị có thể tập trung. Quý vị 
cũng nên cố gắng ngồi lại với con ít nhất mỗi tuần một lần từ 15 đến 30 phút trong khi em làm bài tập ở nhà. Điều này sẽ 
giúp quý vị biết được con quý vị đang lấy bài gì và sẽ giúp quý vị là người đầu tiên biết con quý vị cần trợ giúp về các chủ 
đề cụ thể nào. Ngoài ra, sau đây là một số hoạt động quý vị có thể thực hiện cùng với con quý vị để hỗ trợ việc học hành  
ở nhà: 

Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết 
 

■  Đôn đốc con quý vị sử dụng những lập luận hợp lý để 
bảo vệ ý kiến của mình. Nếu con quý vị muốn tăng trợ cấp, 
yêu cầu em nghiên cứu hệ thống trợ cấp theo lẽ thường và 
căn cứ vào nghiên cứu đó, giải thích tại sao có những sự 
kiện và chi tiết hỗ trợ.  
■  Cùng nhau bàn luận tin tức. Chọn một câu chuyện trong 
mục tin tức, cùng đọc với nhau, và thảo luận với con quý vị 
về ý nghĩa của câu chuyện đó.  

Toán Học 
 

■ Yêu cầu con của quý vị so sánh các số bằng cách sử 
dụng các cụm từ như "gấp mấy lần." Ví dụ, nếu con mèo 
của gia đình nặng 8 pounds và con chó của gia đình nặng 
56 pounds, con chó nặng gấp mấy lần con mèo?  
■ Yêu cầu con quý vị giúp quý vị so sánh số lượng bằng 
phân số - ví dụ, nếu một công thức nấu nướng cần 2/3 tách 
dầu, nhưng công thức khác cần 3/4 tách dầu, công thức nào 
yêu cầu nhiều dầu hơn (Ở Lớp 5, con quý vị sẽ học cách 
xác định cần thêm chính xác bao nhiêu lượng dầu nữa) 
 
 

Muốn biết thêm thông tin, xin xem các tiêu chuẩn đầy đủ có sẵn tại trang mạng: www.corestandards.org 

 

Toán Học 

http://www.corestandards.org/


 

 
 

 

Cẩm nang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì  mà con của quý vị sẽ học 
cho đến cuối Lớp 5 trong các môn Toán và Ngữ Văn/Đọc Viết. Nếu con quý vị đáp ứng 
được những kỳ vọng phát thảo trong những tiêu chuẩn này, em sẽ được chuẩn bị kỹ 

lưỡng để lên Lớp 6.  
 

 
 

Tại Sao Những Tiêu Chuẩn Học Thuật Quan Trọng? 
 
Những tiêu chuẩn học thuật đều quan trọng vì chúng giúp bảo đảm rằng tất cả các học sinh, bất kể cư ngụ ở đâu, đều được 
chuẩn bị để đạt thành công ở bậc cao đẳng và trong lực lượng lao động. Những tiêu chuẩn này cung ứng bước đầu quan 
trọng  
— một lộ trình học tập rõ ràng dành cho giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh. Việc am hiểu những mục tiêu được định 
nghĩa rõ ràng sẽ giúp cho gia đình và giáo viên hợp tác làm việc nhằm bảo đảm học sinh đạt thành công. Những tiêu chuẩn 
này cũng sẽ giúp cho con quý vị phát triển những kỹ năng tư duy phê phán chuẩn bị cho con em vào bậc đại học cao đẳng  
và theo con đường nghề nghiệp.   
 
 
 

Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết 
 
 
 
Một Hình Mẫu về Những Gì Con Quý vị Sẽ Học Ở Lớp 5 

 
■ Tóm tắt các chi tiết chính của các câu chuyện, kịch, 

thơ, và các tài liệu có thật, bao gồm các chủ đề hoặc 
ý tưởng chính  

■ Xác định và phê phán các dẫn chứng củng cố cho 
những ý tưởng đặc biệt trong lập luận của tác giả để 
thay đổi quan điểm của độc giả  

■ Tích hợp thông tin từ nhiều nguồn tư liệu ở dạng in ấn 
và điện tử để trả lời câu hỏi và giải quyết các vấn đề 

■ Viết ra các quan điểm cung cấp luận cứ hợp lý, các dữ 
kiện và ví dụ được tập hợp lại đúng theo luận lý để hỗ 
trợ cho quan điểm của tác giả 

■ Viết những câu chuyện, thật hoặc giả tưởng, diễn ra 
một cách tự nhiên và triển khai cốt truyện với những 
cuộc đối thoại, mô tả, và nhịp độ hữu hiệu của hành 
động  

 
 

 ■  Đến với các cuộc thảo luận trong lớp học đã được 
chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tham gia đầy đủ và chu đáo 
với các bạn khác (ví dụ: đóng góp các thông tin liên 
quan chính xác, xây dựng trên những nhận xét của các 
bạn khác; tổng hợp các ý tưởng) 

■ Báo cáo về một chủ đề hoặc trình bày ý kiến dung các 
từ riêng của mình, một trình tự ý tưởng hợp lý, các sự 
kiện và chi tiết đầy đủ, và dùng Anh ngữ trang trọng khi 
thích hợp 

■ Mở rộng, kết hợp, và giảm thiểu các câu nói để nâng 
cao ý nghĩa, sự quan tâm, và văn phong  

■ Xây dựng kiến thức về từ ngữ học thuật đặt trọng tâm  
vào những từ báo hiệu sự tương phản về ý tưởng hoặc 
các mối tương quan hợp lý, chẳng hạn như mặt khác, 
tương tự như vậy, và do đó.  

■ Làm bài viết trên má

 
 

 
Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay 
vào đó, giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng 
nhất. Lớp 5 gồm có những chủ đề này: 
 
■  Đọc kỹ và  và trích dẫn các dẫn chứng từ các tài liệu hư cấu 

và thực tại, bao gồm khả năng trích dẫn chính xác từ những tài 
liệu đó khi trả lời câu hỏi  

■  Điều chỉnh cách thông tin liên lạc để hoàn thành một mục đích 
cụ thể (ví dụ: cung cấp thêm thông tin cơ bản cho khán giả 
chưa hiểu rõ chủ đề)  

LỚP 5 

Nói Chuyện 
với Giáo 

Viên của Con 
Quý vị 

 
CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH HỖ TRỢ 
 

HỌC SINH THÀNH CÔNG 



 
 

 
 

 
Một Hình Mẫu về Những Gì Con Quý Vị Sẽ Học Ở Lớp 5 

 
■  Cộng và trừ những phân số không có cùng mẫu số (ví du: 21⁄4 
– 11⁄3), và giải các bài toán đố dùng lời (word problem) loại này.  
■  Nhân phân số, chia phân số trong các trường hợp đơn giản; 
giải những bài toán đố dùng lời liên quan (ví dụ: tìm diện tích của 
hình chữ nhật với chiều dài các cạnh bằng phân số; xác định có 
bao nhiêu suất nho khô, mỗi suất 1/3 tách (cup), trong 2 tách nho 
khô; 
nếu 9 người chia nhau đồng đều một bao gạo 50 pound, xác định 
trọng lượng gạomỗi người được chia; 
nếu 3 người chia đều nhau ½ pound bột sô-cô-la, mỗi người chia 
được bao nhiêu?  
■  Khái quát hệ thống giá trị của ký tự theo vị trí trong một số để 
bao gồm các số thập phân, và tính toán với các số thập phân ở vị 
trí hàng trăm đơn vị (hai vị trí sau số thập phân)  

■  Nhân các số nguyên nhanh chóng và chính xác, ví dụ:  
1,638 × 753, và chia số nguyên trong trường hợp đơn giản, chẳng 
hạn như 6,971 chia cho 63 
■  Tìm hiểu khái niệm về thể tích, giải các bài toán đố dùng lời liên 
quan đến thể tích  
■  Vẽ đồ thị các điểm trong mặt phẳng tọa độ (hai chiều) để giải các 
bài toán đố  
■  Phân tích các mô hình toán học và các mối tương quan. 

 
 
Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều.  
Thay vào đó, giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng 
nhất, ở Lớp 5 là: 
 

■  Nhân và Chia phân số, và giải các bài toán đố dùng lời liên quan.  
■  Số thập phân (khái niệm và làm tính)  
■  Thể tích (khái niệm và giải toán đố)  
 
 
 
 

 

 
 

    Hỗ Trợ Con Quý Vị Học Tập Ở Nhà 
 
 
 
Cố gắng sắp xếp một nơi yên tĩnh cho con quý vị học, và dành thời gian mỗi ngày khi con quý vị có thể tập trung. Quý vị cũng nên cố gắng 
ngồi lại với con ít nhất mỗi tuần một lần từ 15 đến 30 phút trong khi em làm bài tập ở nhà. Điều này sẽ giúp quý vị biết được con quý vị 
đang học bài gì và sẽ giúp quý vị là người đầu tiên biết con quý vị cần trợ giúp về các chủ đề cụ thể nào. Ngoài ra, sau đây là một số hoạt 
động quý vị có thể thực hiện cùng con quý vị để hỗ trợ việc học tập ở nhà: 
 

Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết  
■  Yêu cầu con quý vị đọc lớn tiếng bài viết của em cho những 
thành viên khác trong gia đình. Đặt câu hỏi về cách chọn từ ngữ 
và ý tưởng của con quý vị.   
■ Đi xem kịch hoặc xem nhạc kịch với con của quý vị. Thảo luận 
về cách các diễn viên đem lời nói vào đời sống.  
■  Thảo luận về những câu chuyện và lich sử gia đình của quý vị. 
Khuyến khích con quý vị hỏi những người thân về cuộc sống của 
họ. Tập hợp các thông tin trong một album hoặc suy nghĩ các 
cách khác nhau để kể các câu chuyện gia đình, chẳng hạn như 
những bài thơ hoặc truyện ngắn. 

Toán Học 
Hãy tìm "bài toán đố dùng lời " trong cuộc sống thực tế. Một số ví 
dụ của Lớp 5 có thể bao gồm:  
■ Làm phép tính với số thập phân, ví dụ như khi ghi sổ chi phiếu  
■ Nhân với phân số - ví dụ: nếu quý vị sử dụng 2/3 của một tách 
lường  3/4 tách nước súp rau, vậy quý vị đã sử dụng bao nhiêu 
nước súp rau? Nước súp rau còn lại bao nhiêu?   
■ Sử dụng chiều dài, chiều rộng và chiều sâu của một mảnh vườn 
để xác định phải mua bao nhiêu bao đất vườn.  

 
 
Muốn biết thêm thông tin, xin xem các tiêu chuẩn đầy đủ có sẵn ở trang mạng  www.corestandards.org 

Nói Chuyện 
với Giáo Viên 
của Con Quý 

vị 

 

Toán Học 

http://www.corestandards.org/


 

 
 

 

 
Cẩm nang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì mà con của 
quý vị sẽ học cho đến cuối Lớp 6 trong các môn Toán và môn Ngữ 
Văn/Đọc Viết. Nếu con quý vị đáp ứng được những tiêu chuẩn này, em sẽ 
được chuẩn bị kỹ lưỡng để lên Lớp 7.  

 
 

 
Vì Sao Những Tiêu Chuẩn Học Thuật Quan Trọng?  
 
Những tiêu chuẩn học thuật đều quan trọng vì chúng giúp bảo đảm rằng tất cả các học sinh, bất kể cư ngụ ở đâu, đều được 
chuẩn bị để đạt thành công ở bậc cao đẳng và trong lực lượng lao động. Những tiêu chuẩn này cung ứng bước đầu quan 
trọng  
— một lộ trình học tập rõ ràng dành cho giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh. Việc am hiểu những mục tiêu được định 
nghĩa rõ ràng sẽ giúp cho gia đình và giáo viên hợp tác làm việc nhằm bảo đảm học sinh đạt thành công. Những tiêu chuẩn 
này cũng sẽ giúp cho con quý vị phát triển những kỹ năng tư duy phê phán chuẩn bị cho con em vào bậc đại học cao đẳng 
và theo con đường nghề nghiệp.   
 
 

Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết 
 
 
 
Một Hình Mẫu về Những Gì Con Quý Vị Sẽ Học ở Lớp 6 
 
■ Tiếp thu được kiến thức từ các tài liệu để sử dụng rộng rãi các 
biểu đồ công phu và dữ liệu để truyền đạt thông tin và minh họa 
các khái niệm 
■ Đánh giá các luận cứ và các lời tuyên bố cụ thể qua văn bản 
hoặc diễn văn, và phân biệt những lời tuyên bố có lý lẽ và chứng 
cứ hiển nhiên hỗ trợ, với những lời tuyên bố không có lý lẽ và 
chứng cứ hiển nhiên hỗ trợ. 
■ Trình bày những khiếu nại và kết quả nghiên cứu cho những 
người khác bằng lời nói, sắp những ý tưởng theo trình tự hợp lý 
và nhấn mạnh những ý chính hoặc các chủ đề  
■ Viết các báo cáo ngắn gọn về việc xem xét một chủ đề, có một 
mục tiêu rõ ràng, và bao gồm các sự kiện có liên quan, các chi 
tiết, và lời trích dẫn 

■ Thực hiện các dự án nghiên cứu ngắn để trả lời một câu hỏi, 
trích trong nhiều nguồn khác nhau và gia tăng sự tập trung căn cứ 
vào các kết quả nghiên cứu 
■ Duyệt xét và diễn giải những ý tưởng quan trọng và nhiều quan 
điểm của diễn giả 
■ Xác định ý nghĩa chính xác của những từ dựa vào ngữ cảnh sử 
dụng (ví dụ, phần cuối của một câu hoặc đoạn văn;  vị trí hoặc 
chức năng của một từ trong câu) 

 
  

 
Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào đó,  
giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất.  
Ở Lớp 6, những chủ đề bao gồm: 
 
■  Đọc kỹ và trích dẫn những dẫn chứng của truyện hư cấu và truyện thật theo  
trình độ lớp để hỗ trợ việc phân tích những gì các tài liệu đề cập đến  
■  Gia tăng vốn từ vựng phong phú từ những từ phức tạp và rườm rà và sử dụng 
 những từ này để nói và viết đúng và mạch lạc hơn  
 

 
Nói Chuyện  

với Giáo Viên  
của Con Quý vị 

 
LỚP 6 

 

 
CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH HỖ TRỢ 
 

HỌC SINH THÀNH CÔNG 



 
 

 
 

 

Một Hình Mẫu về Những Gì Con Quý Vị Sẽ Học Ở Lớp 6 
 

■ Tìm hiểu về tỷ số và tỷ lệ, và giải các bài toán đố liên quan đến 
mối quan hệ tỷ lệ thuận (ví dụ, nếu phải mất 7 giờ để cắt 4 thảm 
cỏ, vậy theo tỷ lệ đó, có bao nhiêu thảm cỏ được cắt trong 35 
giờ?)  
■ Chia các phân số và giải các bài toán đố dùng lời liên quan (ví 
dụ, một dải đất hình chữ nhật có chiều dài là 3/4 dặm và diện tích 
1/2 dặm vuông, vậy chiều rộng là bao nhiêu ?) 
■ Sử dụng số dương và số âm với nhau để mô tả các số lượng; 
tìm hiểu thứ tự và các trị số tuyệt đối của những số dương và âm.  
 

■ Sử dụng các biến số và biểu thức bằng cách tổng quát hóa cách 
làm việc vối những con số (ví dụ, khi cộng những con số, thứ tự 
không quan trọng, vì vậy x + y = y + x; tương tự như vậy, đặc tính 
của phép cộng và phép nhân có thể được sử dụng để viết lại 24x + 
18y cũng như 6 (4x + 3n), hoặc y + y + y cũng như 3y). 
■ Viết phương trình để giải những bài toán đố dùng lời và mô tả 
mối tương quan giữa các số lượng (ví dụ, khoảng cách D mà một 
xe điện chạy trong thời gian T có thể được thể hiện bằng một 
phương trình D = 85T, trong đó D tính bằng dặm và T tính bằng 
giờ).  
■  Lý luận về mối tương quan giữa các hình hình học để xác định 
khu vực, diện tích bề mặt và thể tích.  
 

 
 

Nói Chuyện với 
Giáo Viên của 
Con Quý vị 

Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào đó, giữ 
cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất, ở Lớp 6, những 
chủ đề này bao gồm: 
■  Phân tích và giải các bài toán đố bằng cách sử dụng khái niệm về tỷ số 
 và tỷ lệ  
■  Sử dụng biến số và biểu thức  
■  Phân tích và giải các bài toán đố bằng cách sử dụng các phương trình 
 
 
 

 
 
 

Hỗ Trợ Con Quý Vị Học Tập Ở Nhà  

 
 
Cố gắng sắp xếp một nơi yên tĩnh cho con quý vị học, và dành thời gian mỗi ngày khi con quý vị có thể tập trung. Quý vị cũng nên cố 
gắng ngồi lại với con ít nhất mỗi tuần một lần từ 15 đến 30 phút trong khi em làm bài tập ở nhà. Điều này sẽ giúp quý vị biết được con quý 
vị đang làm bài gì và sẽ giúp quý vị là người đầu tiên biết con quý vị cần trợ giúp về các chủ đề cụ thể nào. Ngoài ra, sau đây là một số 
hoạt động quý vị có thể thực hiện cùng với con quý vị để hỗ trợ việc học hành ở nhà: 

 
 
Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết 
 

■ Cùng với con quý vị nghe một phóng viên truyền hình, một 
chính trị gia, hoặc môt diễn giả nào khác. Bảo con kể lại cho quý 
về những điểm chính của diễn giả . Diễn giả đó có cố gắng thuyết 
phục khán giả về điều gì không ? Bằng cách nào?  
■ Khuyến khích con quý vị học ở thư viện hoặc trên mạng về đời 
sống trong cộng đồng của quý vị cách đây 100 năm như thế nào. 
Bảo con quý vị viết một câu chuyện, một bài thơ, hoặc một vở kịch 
nói về thời đó.  

 
 

 
 

Toán Học  
 

Tìm các “bài toán đố dùng lời” trong đời sống thực tế. Một số ví dụ 
của Lớp 6 có thể gồm có: 
■ Xác định tốc độ trung bình của một chuyến đi của gia đình, căn 
cứ vào khoảng cách đã đi và thời gian thực hiện; hoặc ước lượng 
thời gian của một chuyến đi, khi được cho khoảng cách và ước tính 
về tốc độ trung bình trong một căn phòng để xác định chi phí sơn 
phòng 
■ Tìm diện tích bề mặt của các bức tường và trần nhà trong một 
căn phòng để xác định chi phí sơn phòng

 

 

 

 

Muốn biết thêm thông tin, xin xem các tiêu chuẩn đầy đủ có sẵn ở trang mạng  www.corestandards.org 
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Cẩm nang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì  mà con 
của quý vị sẽ học cho đến cuối Lớp 7 trong các môn Toán và môn Ngữ 
Văn/Đọc Viết. Nếu con quý vị đáp ứng được những tiêu chuẩn này, em 
sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng để lên Lớp 8.  
 
Tại Sao Những Tiêu Chuẩn Học Thuật Quan Trọng? 
 
Những tiêu chuẩn học thuật đều quan trọng vì chúng giúp bảo đảm rằng tất cả các học sinh, bất kể cư ngụ ở đâu, đều được 
chuẩn bị để đạt thành công ở bậc cao đẳng và trong lực lượng lao động. Những tiêu chuẩn này cung ứng bước đầu quan 
trọng  
— một lộ trình học tập rõ ràng dành cho giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh. Việc am hiểu những mục tiêu được định 
nghĩa rõ ràng sẽ giúp cho gia đình và giáo viên hợp tác làm việc nhằm bảo đảm học sinh đạt thành công. Những tiêu chuẩn 
này cũng sẽ giúp cho con quý vị phát triển những kỹ năng tư duy phê phán chuẩn bị cho con em vào bậc đại học cao đẳng 
và theo con đường nghề nghiệp.   
 
 

Ngữ Văn Anh và Kỹ Năng Đọc Viết   
 
 
 
Một Hình Mẫu về Những Gì Con Quý Vị Sẽ Học Ở Lớp 7  
 
■ Trích dẫn nhiều nguồn chứng cứ cụ thể của một tác phẩm phân 
tích bằng lời hoặc bằng bài viết về một cuốn sách, bài tiểu luận, 
bài báo, hoặc vở kịch 
■ Tổ chức và tập trung vào bài viết của chính mình, kể cả những 
câu hỗ trợ và phần kết luận có dẫn chứng và cho thấy dẫn chứng 
là chính xác và đáng tin cậy  
■ Tiến hành nghiên cứu để đáp ứng với một câu hỏi cụ thể của 
căn cứ vào dẫn chứng từ nhiều nguồn văn chương hoặc cung cấp 
thông tin đáng tin cậy để hỗ trợ một bài phân tích hoặc sự phản 
ánh  
■ Tránh việc đạo văn và tuân theo một định dạng chuẩn cho các 
trích dẫn (ví dụ, ghi chú, thư mục)  
 

 
■ Đánh giá những điểm chính và lý luận của người nói, đặt câu hỏi, 
và nêu ý tưởng đã được hỗ trợ của riêng mình trong các cuộc thảo 
luận  
■ Trình bày những đơn khiếu nại và kết quả nghiên cứu cho những 
người khác vừa nhấn mạnh các điểm chính, giao tiếp bằng mắt, 
nói to đủ nghe, phát âm những từ rõ ràng, và sử dụng tiếng Anh 
trang trọng khi tình huống cần đến.   
■ Dùng những phụ tố “affix” bằng tiếng Hy Lạp hoặc tiếng La Tinh 
phù hợp với trình độ lớp và các ngữ căn như là từ khóa định nghĩa 
ý nghĩa của một từ (ví dụ: semi (phân nửa), semiannual (nửa năm 
một lần), semicircle (hình bán nguyệt)  
 

 
 
 
 
 

Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào đó, 
giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất.  
Lớp 6 có những chủ đề: 
 
■  Đọc kỹ và trích dẫn những chứng từ của truyện hư cấu và truyện thật  
theo trình độ lớp để hỗ trợ việc phân tích những gì các tài liệu đề cập đến  
■  Gia tăng vốn từ vựng phong phú từ những từ phức tạp và rườm rà và  
sử dụng những từ này để nói và viết đúng và mạch lạc hơn  

 

LỚP 7 

 
Nói Chuyện  

với Giáo Viên  
của Con Quý vị 

 
CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH HỖ TRỢ 
 

HỌC SINH THÀNH CÔNG 



 
 

 
 

 

Một Hình Mẫu về Những Gì Con Quý Vị Sẽ Học Ở Lớp 7 
  

■ Phân tích mối quan hệ tỷ lệ thuận (ví dụ, bằng cách vẽ đồ 
thị trong mặt phẳng tọa độ), và phân biệt các mối quan hệ tỷ 
lệ thuận từ các loại quan hệ toán học (ví dụ, mua 10 lần 
như nhiều mặt hàng sẽ có giá gấp 10 lần nhiều hơn, nhưng 
uống 10 lần thuốc aspirin sẽ không hạ sốt 10 lần nhiều hơn)  
■ Giải các bài toán đố phần trăm (ví dụ, thuế, tiền thưởng 
và mức tăng giá và mức hạ giá) 
■ Giải các bài toán đố có sự kết hợp của số nguyên, phân 
số, và số thập phân (ví dụ: một phụ nữ kiếm $25 môt giờ, 

được tăng 10%, cô được lãnh  thêm 1/10 tiền lương 1 giờ, 
hoặc $2.50 cho mức lương mới là $27.50)   
■ Giải các phương trình, chẳng hạn như 1/2 (x - 3) = 3/4 một 
cách nhanh chóng và chính xác, và viết các phương trình về 
loại này để giải các bài toán đố.  
■ Giải các bài toán đố liên quan đến tỷ lệ  
■ Sử dụng số liệu thống kê để rút ra kết luận và đưa ra sự 
so sánh (ví dụ: quyết định ứng cử viên nào có khả năng 
thắng cử dựa trên một cuộc khảo sát) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào đó,  
giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất.  
Lớp 7 gồm có những chủ đề  
 

■  Phân tích các tương quan tỷ lệ  
■  Số học với những số tích cực và tiêu cực 
■  Giải những phương trình một cách nhanh chóng và chính xác,  
và viết các phương trình để giải các bài toán đố. 

 
 
 
 
 

Hỗ Trợ Con Quý Vị Học Tập Ở Nhà  

 
 

 

Cố gắng sắp xếp một nơi yên tĩnh cho con quý vị học, và dành thời gian mỗi ngày khi con quý vị có thể tập trung. Quý vị 
cũng nên cố gắng ngồi lại với con ít nhất mỗi tuần một lần từ 15 đến 30 phút trong khi em làm bài tập ở nhà. Điều này sẽ 
giúp quý vị biết được con quý vị đang lấy bài gì và sẽ giúp quý vị là người đầu tiên biết con quý vị cần trợ giúp về các chủ  
đề cụ thể nào. Ngoài ra, sau đây là một số hoạt động quý vị có thể thực hiện cùng với con quý vị để hỗ trợ việc học hành ở 
nhà: 

Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết  
 

■ Thăm viếng một viện bảo tàng nghệ thuật tại địa 
phương cùng với nhau. Dành thời giờ để quan sát kỹ các 
chi tiết các bức họa hoặc những tác phẩm nghệ thuật 
khác hoặc nói chuyện về những điều quý vị đã xem được 
ở đó.   
■  Hỏi con quý vị các tác giả em ưa thích là ai. Tại sao con  
quý vị thích sách của họ? Tác giả đó viết về ý tưởng nào? 
Con ưa thích những nhân vật nào? Tại sao? Muốn tìm 
những đề nghị về sách cho con quý vị đọc, hãy truy cập 
trang mạng  
www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf 

                                     Toán 
 
Tìm các “bài toán đố” trong đời sống thực tế. Một số ví dụ ở 
Lớp 7 có thể gồm có: 
■  Tìm hiểu số tiền thưởng ‘(tip) 15% hoặc xác định bao 
nhiêu tỷ lệ phần trăm phải nộp thuế hàng tuần. 
■  Đối với một dự án lâu dài, giúp con quý vị chọn một loại 
cổ phiếu và theo dõi giá trị của nó trên thị trường chứng 
khoán bằng cách xem báo chí hoặc xem trên mạng. Bảo con 
quý vị tính toán tỷ lệ phần trăm cổ phiếu tăng hay giảm mỗi 
tháng.  

 
 
 

Muốn biết thêm thông tin, xin xem các tiêu chuẩn đầy đủ có sẵn ở trang mạng:  www.corestandards.org 
 

Nói Chuyện 
với Giáo 
Viên của 

Con Quý vị 

 

Toán Học 

http://www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf
http://www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf
http://www.corestandards.org/


 

 
 

 

 
LỚP 8 

 
Cẩm nang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì  mà con của 
quý vị sẽ học cho đến cuối Lớp 8 trong các môn Toán và môn Ngữ 
Văn/Đọc Viết. Nếu con quý vị đáp ứng được những tiêu chuẩn này, em sẽ 
được chuẩn bị kỹ lưỡng để vào Trường Trung Học  

 
Tại Sao Những Tiêu Chuẩn Học Thuật Quan Trọng? 
 
Những tiêu chuẩn học thuật đều quan trọng vì chúng giúp bảo đảm rằng tất cả các học sinh, bất kể cư ngụ ở đâu, đều được 
chuẩn bị để đạt thành công ở bậc cao đẳng và trong lực lượng lao động. Những tiêu chuẩn này cung ứng bước đầu quan 
trọng  
— một lộ trình học tập rõ ràng dành cho giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh. Việc am hiểu những mục tiêu được định 
nghĩa rõ ràng sẽ giúp cho gia đình và giáo viên hợp tác làm việc nhằm bảo đảm học sinh đạt thành công. Những tiêu chuẩn 
này cũng sẽ giúp cho con quý vị phát triển những kỹ năng tư duy phê phán chuẩn bị cho con em vào bậc đại học cao đẳng 
và theo con đường nghề nghiệp.   
 
 
 

Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết 
 
 
 
Hình Mẫu về Những Gì Con Quý vị Sẽ Học Ở Lớp 8    
 
■ Viện dẫn những chứng cú ủng hộ mạnh mẽ nhất việc phân 
tích những gì được minh thị quy định và/hay ngụ ý trong một 
quyển sách, bài báo, bài thơ hoặc một vở kịch 
■ Phân tích các điểm trong một tài liệu có cùng chủ đề nhưng 
mâu thuẩn về những vấn đề thực tế, cách diễn giải hoặc quan 
điểm  
■ Xây dựng  một bài viết quanh  những ý tưởng hoặc quan 
điểm trọng tâm mạnh mẽ; hỗ trợ các ý tưởng có lý luận và dẫn 
chứng đúng, lựa chọn từ ngữ chính xác, tiến trình chuyển tiếp 
uyển chuyển, và cấu trúc câu khác nhau 
■ Hoạch định và thực hiện các dự án nghiên cứu bao gồm 
nhiều bước và sử dụng nhiều nguồn tài liệu bằng ấn phẩm 
hoặc trên mạng điện toán đáng tin cậy. 

 
■ Phân tích mục đích của thông tin được trình bày trong nhiều 
phương tiện truyền thông đa dạng (ví dụ, ấn phẩm, chương 
trình truyền hình và mạng điện toán) và đánh giá các động cơ 
xã hội, chính trị, hoặc thương mại của thông tin đó  
■ Trình bày kết quả nghiên cứu và các lời tuyên bố với những 
người khác, nhấn mạnh những điểm quan trọng cói dẫn chứng 
liên quan và lý luận sâu sắc, bài phát biểu phù hợp với khán giả 
và các hình thức của bối cảnh, và trả lời các câu hỏi và ý kiến 
phê bình bằng sự quan sát và ý tưởng liên quan  
■ Sử dụng những động từ ở thể chủ động, ở thì quá khứ đơn 
giản để tạo ra một hình ảnh rõ ràng cho người đọc (ví dụ: đi bộ 
(walk), nhảy qua (skip), đi lang thang (meander), đi lảo đảo 
(lurch), khập khiễng (limp) 
■ Diễn giải những lối nói hoa mỹ (ví dụ: lối nói mỉa mai, chơi 
chữ) và triển khai vốn từ vựng sâu rộng của các từ ngữ và cụm 
từ mang tính chất học thuật tổng quát. 
 

 
 
 
 Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào đó, giữ cho 

cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất.  
Lớp 8 gồm có những chủ đề:  

 
■  Đọc kỹ và rút ra những  chứng cứ từ những  truyện hư cấu và những truyện  
có thật theo trình độ lớp mình để hỗ trợ sự phân tích những gì các tài liệu đề cập đến  
■  Gia tăng vốn từ vựng phong phú với những từ phức tạp  và tinh tế, sử dụng  
những từ này để nói, viết đúng cách và mạch lạc hơn 

 
Nói Chuyện  

Với Giáo Viên  
của Con Quý vị 

 
CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH HỖ TRỢ 
 

HỌC SINH THÀNH CÔNG 



 
 

 
 

 

Một Hình Mẫu về Những Gì Con Quý Vị Sẽ Học Ở Lớp 8  
■ Tìm hiểu độ dốc, và phương trình tuyến tính liên quan 
trong hai biến số cho những đường thẳng trong mặt phẳng 
tọa độ 
■ Giải các phương trình tuyến tính (ví dụ: -x + 5 (x + 1/3) = 
2x - 8); giải cặp phương trình tuyến tính (ví dụ: x + 6y = -1 
và 2x - 2n = 12); và viết phương trình để giải các bài toán 
đố dùng lời liên quan  
■ Tìm hiểu hàm số (function) như là những quy tắc gán 
một số lượng đầu ra duy nhất cho mỗi số lượng đầu vào; 
sử dụng hàm số tuyến tính để vẽ mô hình các mối quan hệ  

■ Phân tích các mối quan hệ thống kê bằng cách sử dụng 
một đường thẳng phù hợp nhất (một đường thẳng tạo ra 
những mô hình liên kết giữa hai đại lượng) 
■ Sử dụng số mũ (exponent) dương và âm, các ký hiệu căn 
bậc hai (square root) và căn bậc ba (cube root), và ký hiệu 
khoa học (ví dụ: đánh giá Ö36 + 64; ước tính dân số thế giới 
là 7 x 109) 
■ Tìm hiểu tính đồng dư thức (congruence) và tính đồng 
dạng (similarity) bằng cách sử dụng những mô hình vật lý, 
những tờ nhựa trong suốt (transparency),hoặc chương trình 
điện toán hình học (ví dụ: cho hai hình đồng dủ thức, hãy 
làm  thế nào để có được một hình của hình kia bằng một 
loạt trình tự các phép quay (rotation), phép tịnh tiến 
(translation) và/hoặc phép đối chiếu (reflection). 
 

 
 

 
Nói Chuyện với 
Giáo Viên của 
Con Quý vị  

 
Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều.  
Thay vào đó, giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan  
trọng nhất. Lớp 8 có những chủ đề:  
■ Phương trình tuyến tính với một và hai biến số 
■  Hàm số 
■ Tính đồng dư thức và tính đồng dạng của các hình hình học

 
 
 
 
 

          Hỗ Trợ Con Quý Vị Học Tập Ở Nhà 
 
 
Cố gắng sắp xếp một nơi yên tĩnh cho con quý vị học, và dành thời gian mỗi ngày khi con quý vị có thể tập trung. Quý vị 
cũng nên cố gắng ngồi lại với con ít nhất mỗi tuần một lần từ 15 đến 30 phút trong khi em làm bài tập ở nhà. Điều này sẽ 
giúp quý vị biết được con quý vị đang lấy bài gì và sẽ giúp quý vị là người đầu tiên biết con quý vị cần trợ giúp về các chủ  
đề cụ thể nào. Ngoài ra, sau đây là một số hoạt động quý vị có thể thực hiện cùng với con quý vị để hỗ trợ việc học hành ở 
nhà: 

Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết  
 

■ Hãy dành thời gian trong thời biểu bận rộn của mọi người 
trong gia đình để thảo luận về những điều xảy ra khắp nơi 
trên thế giới. Cuối tuần có thể là một cơ hội cho tất cả mọi 
người để bù lại  
■  Thăm viếng một trường đại học địa phương với con của 
quý vị. Bắt đầu nói chuyện sớm về trường đại học. Con quý 
vị mong đợi gì ở trường đại học? Con quý vị cần qua được 
các khóa học trung học nào để chuẩn bị vào đại học?  

                             Toán Học  
 
Yêu cầu con quý vị chia sẻ với quý vị về bất kỳ bài gì em 
đang làm trong tiết học toán gây hứng thú cho em. Một số 
khả năng có thể gồm có:  
■  Giải các bài toán thú vị liên quan đến hình trụ và hình cầu, 
chẳng hạn như tìm hiểu xem bao nhiêu nước đựng đủ được 
trong một ống nước tưới cây và bao nhiêu quả địa cầu được 
chứa đủ trong mặt trời, 
■  Phân tích các dữ liệu với một biểu đồ phân tá, ví dụ: 
quyết định xem tập thể dục và bệnh béo phì có liên quan 
không.   
 

 
Muốn biết thêm thông tin, xin xem các tiêu chuẩn đầy đủ có sẵn ở trang mạng  www.corestandards.org 

 

 

Toán Học 

http://www.corestandards.org/


 

 
 

 

 
Cẩm nang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì  mà con của quý vị sẽ 
học ở Trung học về môn Ngữ Văn Anh. Cẩm nang này căn cứ vào Tiêu Chuẩn mới 
của Tiểu Bang về các Cốt Lõi Chung đã được hơn 45 tiểu bang thông qua. Nếu con 
quý vị đáp ứng được những kỳ vọng phát thảo trong những tiêu chuẩn này, em sẽ 
được chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt thành công sau khi tốt nghiệp 

 
ANH NGỮ 

 

CẤP 
TRUNG HỌC 

 
Vì Sao Những Tiểu Chuẩn Học Thuật Quan Trọng?  
 
Những tiêu chuẩn học thuật đều quan trọng vì chúng giúp bảo đảm rằng tất cả các học sinh, bất kể cư ngụ ở đâu, đều 
được chuẩn bị để đạt thành công ở bậc cao đẳng và trong lực lượng lao động. Những tiêu chuẩn này cung ứng bước đầu 
quan trọng  
— một lộ trình học tập rõ ràng dành cho giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh. Việc am hiểu những mục tiêu được định 
nghĩa rõ ràng sẽ giúp cho gia đình và giáo viên hợp tác làm việc nhằm bảo đảm học sinh đạt thành công. Những tiêu chuẩn 
này cũng sẽ giúp cho con quý vị phát triển những kỹ năng tư duy phê phán chuẩn bị cho con em vào bậc đại học cao đẳng 
và theo con đường nghề nghiệp.   
 
 
 

   Ngữ Văn Anh & Kỹ Năng Đọc Viết  
 
 

 
 
Để chuẩn bị sẵn sàng để vào bậc đại học và theo con đường 
nghề nghiệp, các học sinh trung học phải học đánh giá các luận 
cứ rắc rối và vượt qua những thử thách do các tài liệu văn bản 
phức tạp đặt ra một cách độc lập và tự tin. Qua việc đọc sách sâu 
rộng về văn học và những sách phi hư cấu (non-fiction) ngày càng 
tinh tế, học sinh mở rộng kiến thức về văn học và văn hóa và hiểu 
các bài tham khảo và hình ảnh rõ hơn. Học sinh cũng phát triển 
tính linh hoạt, sự tập trung, và sự lưu loát để cung ứng những bài  

phác thảo đầu tiên có phẩm chất cao trong thời hạn gấp rút, và  
học sinh có thể xem lại và cải thiện bài viết qua nhiều bản thảo nếu cần 
thiết. Các em hiểu thấu đáo những “quy tắc” của văn viết và văn nói tiêu 
chuẩn trong Anh ngữ và giải quyết vấn đề sử dụng qua tư vấn và 
hướng dẫn sử dụng văn phong. Bằng cách viết và tham gia vào 
nhiều cuộc hội thoại, học sinh khẳng định và bảo vệ những  tuyên 
bố và chứng tỏ những gì mình biết về một đề tài sử dụng các ví 
dụ và chứng cứ  thích hợp. 

 
Tổng Quan về những gì Con Quý Vị Sẽ Học ở Cấp Trung Học  
để Chuẩn Bị Sẵn Sàng vào Bậc Đại Học và Theo Con Đường Sự Nghiệp  
 
Đọc 
■  Tìm hiểu thêm và sử dụng đầy đủ hơn các tài liệu bằng 
văn bản, bao gồm việc sử dụng đủ loại dẫn chứng rộng lớn  
hơn để hỗ trợ cho việc phân tích 
■  Kết nối nhiều hơn với cách thức những ý tưởng phức 
tạp tương tác và triển khai trong một quyển sách, bài tiểu 
luận, hoặc bài báo 
■  Đánh giá các  luận cứ và những điều khẳng định cụ thể, 
lượng giá xem lý lẽ có hộp lệ và dẫn chứng có đầy đủ  và 
có thích hợp không, phát hiện những điều mâu thuẫn và 
mơ hồ 
■ Phân tích ý nghĩa các văn bản nền tảng của Hoa Kỳ (Bản 
Tuyên Ngôn Độc Lập, Lời Mở Đầu của Hiến Pháp, Bản 
Tuyên Ngôn Nhân Quyền)  
 

Viết 
■  Viết một  luận điểm hợp lý, lập luận đúng, và có các 
chứng liệu hỗ trợ.  
■  Viết một bài phân tích văn học, một báo cáo, hoặc một bài 
tóm tắt để triển khai một ý tưởng trọng tâm và thống nhất tập 
trung và được củng cố bằng các ví dụ, sự kiện và chi tiết liên 
quan. 
■  Thực hiện một số dự án nghiên cứu đề cập đến các khía 
cạnh khác nhau của cùng một chủ đề, sử dụng những loại 
sách vỡ, bài viết và các nguồn khác.phức tạp hơn,  

 
CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH HỖ TRỢ 
 

HỌC SINH THÀNH CÔNG 





 

 

Nói và Nghe 
■  Trả lời thận trọng cho những quan điểm khác biệt; tổng 
hợp các ý kiến phê bình, khiếu nại, và chứng cứ được 
thực hiện căn cứ vào mọi khía cạnh của một vấn đề; và 
giải quyết các mâu thuẫn khi có thể được  
■  Chia sẻ việc nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, chứng cứ 
một cách rõ ràng và chính xác  
■  Tận dụng chiến lược các phương tiện truyền thông kỹ 
thuật số (ví du: phim hoạt hình, băng video, các trang 
mạng, và chương trình phát thanh quần chúng) để tăng 
cường sự hiểu biết về các kết quả và thêm sự thích thú.  

Ngôn ngữ 
■  Xác định hoặc làm rõ nghĩa của các từ và các cụm từ, 
lựa chọn một cách linh hoạt từ nhiều sách lược, chẳng hạn 
như sử dụng ngữ cảnh (context), ngữ căn (root) tiếng Hy 
Lạp và La Tinh (ví dụ ngữ căn bene (tốt) trong từ benefactor 
(người làm việc thiện) hoặc benevolent (nhân từ), các mô 
hình từ ngữ (conceive, conception, conceivable), và tham 
khảo các tài liệu tham khảo chuyên ngành 
■  Diễn giải các hình thái tu từ (figure of speech) ví dụ:  
thậm xưng (hyperbole), nghịch lý (paradox) trong ngữ cảnh 
và phân tích vai trò của các từ ngữ này trong các văn bản 
tài liệu  

 
 
 
 
 
 
 

Nói Chuyện với 
Giáo Viên của 

Quý vị  

Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào đó, 
giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất.  
Ở cấp Trung học các chủ đề gồm có:  
 
■  Có kỹ năng thu thập thông tin, đánh giá các nguồn, và trích dẫn các tài liệu  
một cách chính xác  
■  Khẳng định và bảo vệ các điều đã tuyên bố, truyền đạt những gì mình hiểu 
được qua những gì đã đọc và nghiên cứu  
■  Phát biểu rõ ràng và phù hợp, chăm chú lắng nghe khi thảo luận về kết quả 
nghiên cứu và chứng cứ, và xây dựng dựa trên những ý tưởng hay của những 
người khác trong khi diễn đạt ý tưởng của chính mình một cách thuyết phục 

 
 
 
 
 

Lời Khuyên Phụ Huynh: Lập Kế Hoạch Học Tập ở Bậc Đạ i Học  
Và Con Đường Sự Nghiệp 

 
 

Vào lúc bắt đầu Trung học, hãy ngồi xuống với giáo viên 
của con quý vị, nhân viên cố vấn của con quý vị hoặc 
những cố vấn khác để thảo luận về những gì cần làm để 
cho con mình tốt nghiệp, đáp ứng mục tiêu của con quý vị, 
và kế hoạch của con sau cấp trung học. Hãy cùng nhau lập 
một kế hoạch để giúp con quý vị đạt được những mục tiêu 
này. Kế hoạch này nên bao gồm;   
■ Một trình tự các môn học thích hợp để đạt được mục tiêu 
của con quý vị 

■ Các hoạt động ngoại khóa phù hợp nhất cho con quý vị  
■ Kế hoạch của quý vị để giúp con mình chuẩn bị vào bậc 
đại học hay theo một nghề nghiệp.  
Ví dụ: nếu con quý vị  quan tâm đến một lĩnh vực cụ thể 
nào, hãy xét xem việc thực tập nội trú có sẵn để xây dựng 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành đó hay 
không.. 
■ Tìm cách thanh toán học phí đại học và các khoá huấn 
nghiệp nâng cao. 
 

 
 

 
Muốn biết thêm thông tin, xin xem các tiêu chuẩn đầy đủ có sẵn ở trang mạng: www.corestandards.org 
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Cẩm nang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những điều mà con của quý vị sẽ học môn 
Toán suốt cấp Trung học. Cẩm nang này căn cứ vào Tiêu Chuẩn mới của Tiểu Bang vè Cốt Lõi 
Chung đã được hơn 45 tiểu bang thông qua. Nếu đáp ứng được những kỳ vọng phát thảo 
trong những tiêu chuẩn này, con quý vị sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt thành công sau khi 
tốt nghiệp. 
 

 
   TOÁN HỌC 

    CẤP TRUNG HỌC 

Tại Sao Những Tiêu Chuẩn Học Thuật Quan Trọng? 
 
Những tiêu chuẩn học thuật đều quan trọng vì chúng giúp bảo đảm rằng tất cả các học sinh, bất kể cư ngụ ở đâu, đều được chuẩn bị để 
đạt thành công ở bậc cao đẳng và trong lực lượng lao động. Những tiêu chuẩn này cung ứng bước đầu quan trọng  
— một lộ trình học tập rõ ràng dành cho giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh. Việc am hiểu những mục tiêu được định nghĩa rõ 
ràng sẽ giúp cho gia đình và giáo viên hợp tác làm việc nhằm bảo đảm học sinh đạt thành công. Những tiêu chuẩn này cũng sẽ giúp cho 
con quý vị phát triển những kỹ năng tư duy phê phán chuẩn bị cho con em vào bậc đại học cao đẳng và theo con đường nghề nghiệp.   

 
 

Toán Học 
 

 
 

 
Kỹ năng tính toán và suy luận về định lượng vẫn là thiết 
yếu ngay cả khi học sinh học cao lên về đại số. Đại số, 
hàm số, và hình học rất quan trọng không chỉ trong chính 
các môn toán học mà còn vì chúng là ngôn ngữ của các 
đề tài kỹ thuật và khoa học.  Và trong một thế giới phong 
phú về dữ liệu, số liệu thống kê và xác suất cung cấp 
phương pháp mạnh mẽ  rút ra kết luận từ dữ liệu và đối  
 
 
 
 
 
Số và Đại Lượng                                                                                
■ Sử dụng  các số hữu tỷ (rational) và số vô tỷ (irrational), 
bao gồm sử dụng số mũ hữu tỷ (rational exponent) 
(ví dụ: viết lại số (53)1/2 thành 5√5)  
■ Giải các bài toán với môt loạt đơn vị khác nhau và giải 
các bài toán đố bằng cách suy nghĩ về đơn vị. 
(ví dụ: "Các Hệ Thống Đường Ống dẫn Trans Alaska dài 
800 dặm dài với chi phí xây dựng 8 tỷ USD. Hãy chia một 
trong hai số  cho số  kia. Ý nghĩa của câu trả lời là gì? "; 
"Đảo Greenland có dân số là 56.700 người và diện tích là 
2.175.600 km vuông. Mật độ dân số của Hoa Kỳ là  80 
người trên một dặm vuông, lớn hơn so với mật độ dân số 
của Greenland do yếu tố nào?") 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
phó với những trường hợp không chắc chắn. Các tiêu chuẩn 
cấp trung học cũng nhấn mạnh đến việc sử dụng toán học 
một cách sáng tạo để phân tích các tình huống thực tế - một 
hoạt động đôi khi được gọi là “Mô hình toán học." 
Các tiêu chuẩn cấp trung học được tổ chức thành sáu lĩnh 
vực nội dung chính: Số lượng và Định lượng; Đại số; Hàm 
số; Mô hình; Hình học; và Thống kê và Xác suất. 
 
 
 
 

 
 

Đại Số 
■ Giải những bài toán đố trong thế giới thực và những bài 
toán toán học bằng cách viết và giải phương trình phi tuyến 
tính (non-linear), chẳng hạn như phương trình bậc hai  
ax2 + bx + c = 0  
■ Diễn giải các biểu thức đại số và chuyển đổi chúng nhằm  
mục đích để giải các bài toán đố;  (ví dụ: trong việc giải một 
bài toán về một khoản vay với lãi suất r và số vốn P, xem  
biểu thức P(1 + r) n  như là tích số của P với một yếu tố 
không phụ thuộc vào P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng Quan về những gì Con Quý Vị Sẽ Học ở Cấp Trung Học để Chuẩn Bị Sẵn Sàng vào Bậc Đại Học và 
Theo Con Đường Sự Nghiệp   
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Hàm Số 
■ Phân tích các hàm số về khía cạnh đại số và các hàm số 
về khía cạnh đồ họa, và sử dụng  hàm số được trình bày 
dưới các dạng khác nhau (ví dụ: cho một đồ thị của một 
hàm số bậc hai và một biểu thức đại số cho một đồ thị khác, 
hãy cho biết đồ thị nào có số cực đại lớn hơn)  
■ Sử dụng các  loại hàm số và tìm hiểu tính chất của chúng  
(chẳng hạn như hàm số tuyến tính, hàm số bậc hai, và hàm 
số mũ). 
  
Mô hình 
■ Phân tích các tình huống thực tế sử dụng toán học để tìm 
hiểu tình hình rõ hơn và tối ưu hóa, khắc phục sai sót, hoặc 
đưa ra quyết định sau khi có đủ thông tin cần thiết (ví dụ: 
ước tính nhu cầu nước và thực phẩm tại khu vực xảy ra 
thảm họa, hoặc sử dụng công thức thể tích và  đồ thị để tìm 
ra một kích thước tối ưu cho một gói công nghiệp)  

 
Hình Học 
■ Chứng minh các định lý về tam giác và các hình khác (ví 
dụ tổng số các góc của một tam giác là 180o) 
■ Sử dụng tọa độ và phương trình để mô tả tính chất hình 
học đại số (ví dụ: viết phương trình cho một vòng tròn trong 
mặt phẳng, cho biết trung tâm điểm và bán kính)  
 
Thống Kê và Xác Suất 
■  Suy luận và chứng minh các kết luận từ các cuộc khảo 
mẫu, các thí nghiệm và nghiên cứu quan sát  
■  Tính xác suất và sử dụng ý tưởng xác suất trong các 
tình huống hàng ngày (ví dụ: so sánh cơ hội mà một người 
hút thuốc lá sẽ phát triển bệnh ung thư phổi với cơ hội mà 
một người đang phát triển ung thư phổi hút thuốc lá. 

 
 
 
 
 
 

Nói Chuyện với 
Giáo Viên 

của Con Quý vị 

Khi nói chuyện với giáo viên, quý vị đừng lo trình bày mọi điều. Thay vào đó, 
giữ cho cuộc nói chuyện tập trung vào các chủ đề quan trọng nhất. Hãy hỏi 
những câu hỏi chẳng hạn như: 
 
■ Con tôi có thoải mái khi sử dụng  tọa độ trong đại số và hình học không?  
■ Con tôi có thể chia một bài toán phức tạp thành nhiều phần và áp dụng toán 
đã học vào những vấn đề bên ngoài môn toán học không?  
■ Con tôi có đủ kiến thức để học toán học cao cấp sau trung học nếu em chọn 
như thế không?  
■ Yêu cầu cho xem các mẫu bài tập của con quý vị. Hỏi giáo viên các câu hỏi 
như: Liệu việc học tập này có thỏa đáng không ? Làm thế nào để việc học có 
thể tốt hơn? Làm thế nào tôi có thể giúp con tôi cải thiện hoặc làm xuất sắc hơn  
trong lĩnh vực này không? 
 

 
 
 

Lời Khuyên Phụ Huynh: Lên Kế Hoạch Học Tập ở Bậc Đạ i Học  
Và Theo Con Đường Nghề  Nghiệp  

 
Vào lúc bắt đầu Trung học, hãy ngồi xuống với giáo viên con 
quý vị, nhân viên tư vấn của con quý vị hoặc những cố vấn 
khác để thảo luận về những gì cần biết để cho con mình tốt 
nghiệp, đáp ứng mục tiêu của con quý vị, và/kế hoạch của 
em sau trung học. Lập một kế hoạch để cùng nhau giúp con 
quý vị đạt được những mục tiêu này. Kế hoạch này phải 
gồm có; 
■ Một trình tự các khóa học thích hợp để đạt được mục tiêu 
của con quý vị  

■ Các hoạt động ngoại khóa phù hợp nhất cho con quý vị  
■ Kế hoạch của quý vị để giúp con mình chuẩn bị vào bậc 
đại học hay theo một nghề nghiệp.  
Ví dụ: nếu con quý vị  quan tâm đến một lĩnh vực cụ thể, 
hãy xem xét nếu việc thực tập nội trú có có sẵn để xây  
dựng kinh nghiệm làm việc của em trong đó lĩnh vực 
chuyên ngành đó hay không? 
 

 
 

Muốn biết thêm thông tin, xin xem các tiêu chuẩn đầy đủ có sẵn ở trang mạng:  www.corestandards.org 
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