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CÁC LỚP : MẪU GIÁO ĐẾN TRUNG HỌC

Cẩm Nang Hướng Dẫn Phụ Huynh Hỗ Trợ

HỌC SINH THÀNH CÔNG

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.

CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH HỖ TRỢ

HỌC SINH THÀNH CÔNG
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,

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.

Nói Chuyện với
Giáo Viên của
Quý vị

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

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 Đại 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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