Làm việc với "Những Thay Đổi"
Những Gì Phụ Huynh Có Thể Làm Để Giúp Đỡ Sự Học Của Con Em
Tiêu Chuẩn Học Nồng Cốt Phổ Biến Chung Toàn Tiểu Bang (Common Core State Standards viết tắt CCSS) yêu cầu giáo viên thực hiện 12
"sự thay đổi " quan trọng hoặc (chuyễn đổi) trong các lớp học của họ - sáu thay đổi trong môn ngữ văn tiếng Anh và sáu thay đổi trong
toán học. Những thay đổi này có thể khó khăn lúc đầu vì học sinh và giáo viên sẽ phải thích ứng với những kỳ vọng cao hơn.
Là một phụ huynh, quý vị có thể giúp đỡ và tìm hiểu thêm bằng cách trò chuyện với con em quý vị về những gì các em đang học. Dùng
những câu hỏi cởi mở đễ con em thoải mái bày tỏ những gì họ học trong trường học mỗi ngày, đọc những bài tập cho mang về nhà làm
và tham dự những sinh hoạt của trường để tìm hiểu về những gì giáo viên đặt kỳ vọng vào các con em quý vị.
Tài liệu này giải thích một số phương cách mà lớp học của con quý vị đang thay đổi và làm thế nào quý vị có thể giúp đỡ các em thích
ứng với sự thay đổi này; để biết thêm về những sự thay đổi này, xin vào mạng www.engageny.org.

MƯờI HAI (12) Sự THAY ĐổI
Ngữ văn tiếng Anh / Khả năng đọc và viết

Toán Học

 Đọc nhiều sách về các sự thật cũng như các tiểu thuyết

 Tạo nền tảng kỹ năng toán học liên kết qua suốt từng
cấp lớp học

 Học hỏi về cuộc sống thực sự ngoài đời qua việc đọc

 Học hiểu sâu rộng hơn khi học ít chủ đề

 Đọc thêm những sách báo khó hiểu nhiều thử thách

 Sử dụng sự kiện toán học một cách dễ dàng

 Bàn thảo về sách đọc dùng những "bằng chứng"

 Nghĩ nhanh VÀ giải được vấn đề

 Viết sách dùng những "bằng chứng"

 Thực sự hiểu biết nó, thực sự giải quyết được nó

 Biết nhiều ngữ vựng hơn

 Áp dụng toán học trong cuộc sống hàng ngày
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NGỮ VĂN TIẾNG ANH/KHẢ NĂNG ĐỌC VÀ VIẾT: NHỮNG KỲ VỌNG NƠI HỌC SINH VÀ Ý NIỆM DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Những gì thay đổi?

Các học sinh phải làm gì?

Các phụ huynh nên làm gì để giúp đỡ?

Đọc nhiều những
sách về các sự thật
cũng như các tiểu
thuyết

Đọc thêm các sách viết về các sự thật (sách hiện thực)

Cung cấp thêm sách viết về các sự thật

Hiểu cách viết và cách cấu trúc của các sách viết về sự thật

Đọc lớn hoặc đọc chung với con em các sách viết về các sự thật

Thích thú đọc và thảo luận chi tiết của sách viết về sự thật

Thích thú đọc các sách viết về các sự thật trước mặt con em của quý vị

Học hỏi về cuộc
sống thực sự ngoài
đời qua sự đọc

Học hỏi thêm về khoa học và các môn xã hội học qua sự đọc

Cung cấp một loạt sách có các đề tài mà con em thích đọc

Sử dụng những tài liệu “nguyên thủy”

Tìm sách có giải thích cách mọi việc hoạt động có hiệu quả và lý do tại sao

Thông thái hơn qua việc dùng các văn bản

Bàn thảo những sách viết về các sự thật và quan điểm của những sách đó

Đọc đi đọc lại cho đến khi hiểu được

Biết sách nào theo đúng trình độ cấp lớp của con em

Đọc những sách trên và đúng trình độ hiểu biết của mình

Cung cấp các sách khó hiều cũng như sách con em có thể đọc dễ dàng

Không nên thất vọng hoặc chán nản

Cùng đọc chung với con em những sách khó khăn thách thức

Tiếp tục cố gắng để tiến bộ

Chứng tỏ sự lợi ích của sự đọc những cuốn sách khó khăn thách thức này

Tìm bằng chứng để hỗ trợ sự lập luận của mình

Bàn luận về những sách đọc

Tự lập những phán đoán và những quan điễm của riêng
mình

Đòi hỏi bằng chứng để hổ trợ lý luận trong các cuộc bàn luận hàng ngày cũng
như trong những sự bất đồng ý kiến

Bàn luận sự suy nghĩ của tác giả

Đọc to hoặc đọc cùng sách với con em và thảo luận sách vừa đọc

Dự đoán những gì sẽ xảy ra kế tiếp

Thảo luận về những dự đoán

Viết văn bản theo thể cách lập luận sử dụng bằng chứng

Khuyến khích con em tập viết ở nhà

So sánh nhiều văn bản với nhau khi viết

Viết "sách" với nhau dùng bằng chứng và chi tiết

Học cách viết để viết văn giỏi

Duyệt lại các bài mẫu đưa ra từ những bài viết khuôn mẫu của học sinh

Học những từ ngữ cần dùng ở đại học và trong nghề nghiệp

Đọc thường xuyên và liên tục với các trẻ em

Thông thái hơn khi biết sử dụng "sức mạnh của ngôn ngữ"

Đọc nhiều sách có cùng chung một đề tài
Trò chuyện với các con em của quý vị, đọc cho họ nghe, lắng nghe họ , hát với
họ , tạo nên âm điệu ngớ ngẩn và nhữngtrò chơi chữ

Đọc thêm những
sách báo khó hiểu
nhiều thử thách
Bàn thảo về sách
đọc dùng những
"bằng chứng"
Viết sách dùng
những "bằng
chứng"
Học thêm những
ngữ vựng
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TOÁN HỌC: NHỮNG KỲ VỌNG NƠI HỌC SINH VÀ Ý NIỆM DÀNH CHO PHỤ HUYNH
Những gì thay đổi?

Tạo nền tảng kỹ năng
toán học liên kết qua
suốt từng cấp lớp
Học hiểu sâu rộng hơn
khi học ít chủ đề

Các học sinh phải làm gì?
Tạo dựng kỷ năng căn bản liên kết về toán học bằng cách học
từng bước từ năm này qua năm khác

Thực sự hiểu biết nó,
thực sự giải quyết được
nó
Áp dụng toán học trong
cuộc sống ngoài đời

Nhận thức được những khó khăn gì mà con em quý vị đã gặp phải ở
năm học vừa qua và nó sẽ gây ra hậu quả như thế nào đến việc học
hiện tại
Hổ trợ việc học của con em quý vị
Đảm bảo rằng sẽ có sự giúp đở để thâu ngắn " khoảng cách" giữa
những kỹ năng toán học, chẳng hạn như số âm, phân số, vân vân

Sẽ có nhiều thời gian để học sâu sắc hơn vào chi tiết khi học ít
chủ đề

Biết những chủ đề toán học nào cần sự đặc biệt lưu ý nhất ở cấp lớp
của con em quí vị.

Học sâu sắc hơn vào chi tiết của mỗi khái niệm

Dành nhiều thời giờ vào việc giúp con em tập trung sự học vào
những chủ đề cần sự đặc biệt lưu ý nhất này.

Sử dụng sự kiện toán
học một cách dễ dàng

Nghĩ nhanh VÀ giải
được vấn đề

Các phụ huynh nên làm gì để giúp đỡ?

Hỏi giáo viên của con em bản tường trình liên hệ đến sự tiến bộ của
con em quý vị về những chủ đề cần sự đặc biệt lưu ý nhất này.
Dành nhiều thời gian thực tập bằng cách làm thật nhiều những
bài toán giải có cùng một quan điễm

Khuyến khích con em quý vị nên biết, hiểu và ghi nhớ nằm lòng
những sự kiện cơ bản của toán học
Biết tất cả các kỷ năng nào mà con em cần phải thông suốt
Dành ưu tiên vào việc học thông suốt những kỷ năng toán học nào
mà con em quý vị thấy khó khăn nhất

Biết giải toán để làm toán học hoạt động có hiệu quả, và hiểu lý
do tại sao nó họat động đúng

Hỏi những câu hỏi và xem lại bài tập làm ở nhà để biết được nếu con
em thực sự hiểu câu trả lời sẽ là gì cũng như lý do tại sao

Bàn luận lý do tại sao toán học hoạt động có hiệu quả

Cho con em có đủ thời giờ cần thiết để học những kỹ năng toán học
căn bản

Chứng minh rằng các em hiểu biết tại sao và làm thế nào môn
toán hoạt động hiệu quả

Cho con em quý vị có đủ thời giờ để trau dồi kỷ năng toán học ở nhà

Áp dụng toán học trong các tình huống xảy ra trong cuộc sống

Đề nghị con em áp dụng toán mỗi khi có những sự kiện liên hệ tới
toán xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày

Biết áp dụng những kỹ năng toán học thích hợp với mỗi tình
huống xảy ra
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