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Một năm học mới đồng nghĩa với những trải nghiệm mới, giáo viên mới và mục tiêu học tập mới cho con của quý vị. Đối 
với một số em, đây có thể là lần đầu tiên đến trường. Hướng dẫn này cung cấp cho quý vị cái nhìn tổng quát nhanh về 
những điều quý vị có thể mong đợi con mình học trong năm này, cách quý vị có thể phối hợp với (các) thầy/cô giáo của 
con để đảm bảo các con theo kịp chương trình trong suốt năm học, và các nguồn 
tài liệu nào có sẵn để hỗ trợ việc học tại nhà.

Các Tiêu chuẩn Giáo dục là gì?  
Tại sao chúng lại quan trọng?
Tiêu chuẩn Giáo dục

 Đặt ra những kỳ vọng học tập rõ ràng và nhất quán

 Xác định trẻ nên biết điều gì và có thể làm được 
gì trong mỗi độ tuổi hoặc tại mỗi bậc học

 Giúp đặt ra những mục tiêu cao cho việc học  
và phát triển

Việc học tập sẽ như thế nào trong năm nay?
Trẻ học

 Phát triển và duy trì mối quan hệ tích cực với bạn bè cùng trang lứa  
và người lớn

 Thể hiện sự hợp tác với bạn bè bằng cách chia sẻ, thay phiên 
và tương tác một các hợp tác

 Phát triển nền tảng vững chắc cho việc đọc viết việc bằng cách 
tham gia vào các hoạt động ngôn ngữ và đọc viết

 Sử dụng từ vựng mới cho các mục đích xã hội và học tập

 Xây dựng kiến thức thông qua việc đọc to và thảo luận các nội 
dung phong phú, có ý nghĩa

 Sử dụng dẫn chứng để hỗ trợ các ý kiến bằng miệng và bằng 
văn bản 

 Phát triển sự hiểu biết sâu sắc, kỹ năng, và sự thuần thục trong 
toán học 

 Tư duy phản biện trong toán học thông qua nói, viết, và giải toán 

 Áp dụng kiến thức toán học, và khoa học và nghiên cứu xã hội 
vào các vấn đề và tác vụ thực tiễn 

 Điều tra, đánh giá, và sử dụng lý luận khoa học

Đánh giá / Sàng lọc

Để hỗ trợ việc học ngay ở các lớp đầu, các hệ thống trường học 
có thể:

 Sàng lọc trẻ để nhanh chóng xác định ai có thể cần hỗ trợ thêm; 

 Giám sát việc học để đảm bảo các em đang tiến bộ đầy đủ; và 

 Chẩn đoán và đánh giá nhu cầu cụ thể của các em không đạt 
được tiến bộ. 

 Chiến lược giảng dạy GOLD® là một công cụ đánh giá quan 
sát liên tục được sử dụng trong các lớp học tiền mẫu giáo 
ở Louisiana để theo dõi sự phát triển và học tập của trẻ em. 

 Đánh giá đầu vào mẫu giáo nhằm đánh giá sự sẵn sàng đi học 
mẫu giáo của từng trẻ để xác định trẻ có thể cần hỗ trợ giảng 
dạy bổ sung ở phần nào. 

 Đánh giá Sàng lọc Kiến thức K-3 (Mẫu giáo-3) xác định trẻ nào 
có thể gặp rủi ro khó khăn trong việc đọc để cung cấp hỗ trợ kịp 
thời và hiệu quả.

Giáo viên sẽ phân tích kết quả của học sinh và trao đổi sự sẵn sàng 
của mỗi học sinh với phụ huynh.

Tiêu chuẩn Học sinh 
Louisiana K-2 

đảm bảo rằng tất cả các học sinh, bất 
kể nơi sống, quá trình học hành hoặc khả 

năng của các em, có lộ trình rõ ràng để 
thành công trong tương lai. Các mục tiêu đặt 

ra rõ ràng giúp gia đình và giáo viên cùng 
làm việc với nhau để đảm bảo học sinh 

thành công, tiếp cận với sự trợ giúp 
thêm khi cần, và được thử thách 

một cách phù hợp.

Các tiêu 
chuẩn Phát triển 

và Học tập sớm cho 
trẻ từ lúc sinh đến 5 tuổi 

của Louisiana  
 sử dụng như một hướng dẫn cho các 
chương trình mầm non chất lượng cao, 
phù hợp với sự phát triển. Chúng bao 

gồm các kỹ năng trên nhiều chủ đề 
khác nhau, chẳng hạn như nền 

tảng học tập và phát triển 
xã hội và cảm xúc.



 

Làm thế nào để tôi có thể hỗ trợ việc học tập của con tại nhà (tiền mẫu giáo K-2)?
Tại nhà, quý vị có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đặt ra những kỳ vọng cao về việc học tập và hỗ trợ con 
mình. Việc xây dựng sự thấu hiểu về những gì con quý vị biết và có thể làm được gì bắt đầu từ những buổi trò chuyện 
đầy ý nghĩa với con và giáo viên của con. Bằng cách thực hiện những bước nhỏ này, quý vị sẽ giúp con mình trở nên 
thành công trong năm học này.

Trao đổi với Trẻ Buổi trao đổi với Giáo viên

Dành thời gian mỗi tuần để nói chuyện 
với con quý vị về những gì con đang học.  
Hãy hỏi con của quý vị:

Con đang học gì?  
Con đã học như thế nào?

Con có muốn tìm hiểu thêm về một 
số thứ mà con đang học không?

Có bài tập nào ở trường mà con không 
hiểu và cần giúp đỡ thêm không?

Bắt đầu năm học bằng cách trò chuyện 
với giáo viên của con quý vị về những hỗ 
trợ hoặc thử thách nào mà con quý vị có 
thể cần đến trong năm nay để đảm bảo 
sự thành cộng cho chúng.  
Hãy hỏi giáo viên của con mình:

Làm thế nào để tôi có thể hỗ trợ việc 
phát triển và học tập của con tại nhà? 

Có thể làm được gì để giúp con 
tôi cải thiện?

Có thể làm được gì để thử thách con 
tôi một cách phù hợp trong những môn 
học mà chúng đã vượt xa sự kỳ vọng?

Công cụ và Tài nguyên hỗ trợ phụ huynh và học sinh
Dưới đây là những tài nguyên bổ sung mà quý vị có thể tiếp cận để hỗ trợ việc học tập hơn nữa của con mình tại nhà.

Tin để Đạt được:  
Các Ưu tiên Giáo dục 
Đóng vai trò là lộ trình của Bộ để cải thiện kết quả cho 
tất cả trẻ em Louisiana 

Thư Viện Hộp Công Cụ Hỗ Trợ Gia Đình của Louisiana 
Thông tin về các tiêu chuẩn, tài nguyên gắn kết gia đình 
và các tài nguyên đánh giá khác

Giáo dục PBS 
 Công cụ trực tuyến từ PBS để hỗ trợ môn ELA, toán, 
khoa học, âm nhạc và nghệ thuật.

Các mốc Phát triển của CDC  
Hướng dẫn tham khảo dành cho trẻ dưới 5 tuổi.

Hướng dẫn Gia đình PTA Mẹo để giúp con quý vị thành 
công trong những môn học quan trọng.

Trung tâm Kiến thức & Giáo dục Mầm non, Chuyển tiếp
Mẹo, lịch và video để hỗ trợ các giai đoạn chuyển tiếp thời 
thơ ấu

Thư viện xóa mù chữ

Tôi có thể liên hệ ai để được giải đáp các thắc mắc? 
Vui lòng gọi hoặc gửi thư điện tử đến giáo viên của con quý vị nếu có câu hỏi về việc học của các em. Những câu hỏi 
nào mà giáo viên của con không thể trả lời được sẽ được chuyển trực tiếp tới hiệu trưởng nhà trường.

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/family-support-toolbox-library
http://www.pbs.org/parents/education/
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html
https://www.pta.org/home/family-resources/family-guides
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/transitions


 

Làm thế nào tôi có thể hỗ trợ con tôi khi chúng lần đầu tiên bắt đầu năm học?
Một sự chuyển tiếp suôn sẻ vào môi trường học đường có thể tạo nên một sự khác biệt lớn cho trải nghiệm giáo dục 
sớm ở trẻ. Chuyển tiếp thành công đòi hỏi nhiều hơn là chỉ đảm bảo rằng trẻ có các kỹ năng học tập và xã hội cần thiết. 
Chúng phụ thuộc vào các kết nối được tạo lập giữa trẻ em, giáo viên và gia đình thông qua việc liên lạc, hợp tác và cộng 
tác liên tục.

Các Bước giúp Con Bắt đầu Đi học Thành công

1. Hãy ghé trường với con của quý vị, nếu có thể.
Giúp con quý vị làm quen với trường trước khi chúng thực sự bắt đầu đi học. Nếu trường có một buổi chào mừng, 
hãy cùng tham dự với con của quý vị. Quý vị có thể gặp cả hiệu trưởng, giáo viên và các gia đình khác.

2. Nói chuyện với giáo viên.
Một đứa trẻ được phục vụ tốt nhất khi cha mẹ và giáo viên làm việc theo nhóm. Thiết lập một cuộc họp để cả hai quý 
vị có thể chia sẻ thông tin liên quan để hỗ trợ thành công cho con ở trường.

3. Làm việc theo các kỹ năng hàng ngày.
Làm việc theo các hướng dẫn và kỹ năng tự chăm sóc. Ví dụ, có thể sử dụng phòng tắm một cách độc lập, buộc dây 
giày và kéo áo khoác làm tăng lòng tự trọng và sự độc lập của con quý vị. 

4. Giới thiệu những người bạn mới.
Thiết lập các thời gian chơi chung mà hầu như và trực tiếp với các trẻ em ở độ tuổi con quý vị. Cố gắng tách ra ngoài 
những đứa trẻ mà chúng đã biết.

5. Nói chuyện về các cảm nhận.
Nói chuyện với con của quý vị về bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng nào mà con có về việc bắt đầu đi học. Hỏi con cảm thấy 
thế nào khi bắt đầu đi học? Có điều gì khiến con lo lắng không? Cái gì khiến con phấn khích nhất?

6. Kiểm soát các cảm xúc riêng của quý vị.
Quý vị có thể có những lo lắng, nhưng cố gắng đừng để cảm xúc riêng của quý vị về việc con bạn bắt đầu đi học ảnh 
hưởng đến các cảm xúc cá nhân hoặc mong đợi của chúng trong ngày đầu tiên. 

7. Chuẩn bị cho ngày đầu tiên.
Để con quý vị biết kỳ vọng điều gì. 

8. Hỏi về ngày của con quý vị.
Nói chuyện với con quý vị về ngày của chúng, nhưng tránh việc thôi thúc bằng việc hỏi chúng hàng loạt câu hỏi. Nếu chúng 
nói rằng chúng không thích trường học, hãy trấn an chúng rằng điều đó sẽ sớm trở nên quen thuộc hơn.

9. Cần hiểu con quý vị có thể đã mệt.
Giúp con quý vị nạp lại năng lượng với một bữa ăn nhẹ lành mạnh và một chút thời gian ở nhà. Cân nhắc làm thế nào 
các việc thường làm ở nhà hằng ngày của quý vị có thể hỗ trợ con ở trường. 

10. Luôn cập nhật thông tin.
Bắt đầu đi học là một bước tiến lớn và con quý vị sẽ đánh giá cao sự hỗ trợ của quý vị.


