Các trường Công lập Portland

Hướng dẫn học
tập dành cho
các Gia đình

Tóm tắt những gì các em học sinh nên biết và có
thể làm được và những cách để giúp gia đình tăng
cường việc giáo dục cho con em của mình ở nhà.
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Giới thiệu về hướng dẫn học tập:
Hướng dẫn học tập này trình bày một số điều quan trọng nhất mà con của quý vị nên
biết và có thể làm trước khi KẾT THÚC năm học này ở môn nghệ thuật tiếng Anh và
Toán. Mục tiêu học tập giúp gia đình và giáo viên biết được khi nào học sinh có thể
cần hỗ trợ thêm và khi nào trẻ cần được thử thách thậm chí nhiều hơn.

Gia đình có thể làm gì?
Có nhiều việc mà quý vị có thể làm để hỗ trợ cho trẻ học tập và giúp chuẩn bị tương
lai cho trẻ. Sau đây là một vài điều sẽ giúp trẻ học tập:
1. Hãy cho trẻ biết rằng giáo dục rất quan trọng đối với các em. Cho trẻ biết rằng
giáo dục rất quan trọng, vì đó là nền tảng của sự thành công.
2. Ưu tiên cho trường học, chắc chắn trẻ đi học đúng giờ mỗi ngày.
3. Phối hợp làm việc với nhà trường và chứng tỏ sự tôn trọng đối với giáo viên và
nhân viên.
4. Khuyến khích sự tự lập, cho phép trẻ phạm sai lầm và chịu trách nhiệm về những
chọn lựa của trẻ.
5. Trao đổi với trẻ về những việc xảy ra ở trường.
6. Trao đổi với giáo viên của trẻ để đảm bảo rằng trẻ đang tiến bộ trong năm.
7. Tham dự các buổi họp phụ huynh-giáo viên và các sự kiện khác trong trường nếu
có thể.
8. Quý vị có quyền được biết về việc học của trẻ, đừng ngần ngại liên lạc với giáo
viên của trẻ nếu quý vị có câu hỏi.

Trao đổi với giáo viên của trẻ
Điều quan trọng là thường xuyên trao đổi với giáo viên của trẻ và nhà trường về sự
tiến bộ của trẻ đối với mục tiêu học tập. Sau đây là một số câu hỏi hoặc chủ đề mà
quý vị có thể muốn thảo luận:
n Xem xét hướng dẫn học tập này và hỏi trẻ về ưu điểm cũng như những điểm mà trẻ

cần cải thiện.

n Ngoài các mục tiêu học tập trong hướng dẫn này, trẻ có được yêu cầu đạt được

mục tiêu khác không?

n Đề nghị được xem các ví dụ về việc học của trẻ và cách trẻ đáp ứng hoặc không

đáp ứng mục tiêu học tập.

n Hỏi về cách đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong suốt năm.
n Hỏi xem trẻ có đi đúng hướng để đáp ứng mục tiêu học tập theo cấp lớp không.

Nếu không, nhà trường có đề xuất hỗ trợ nào? Quý vị có thể làm gì ở nhà?
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n Hỏi xem trẻ có ở mức hoặc trên mức yêu cầu mong đợi về học tập không. Nếu

đúng, nhà trường có đề xuất hỗ trợ nào? Tôi có thể làm gì ở nhà?

Trao đổi với trẻ
“Hôm nay con học thế nào?”
“Tốt.”
“Con đã làm những gì?”
“Không gì cả”
Nghe quen thuộc quá phải không? Không sao, cứ tiếp tục hỏi! Trẻ nào có cha mẹ
trao đổi về trường học sẽ học tốt hơn ở trường. Sau đây là một số cách mà quý vị có
thể tham gia cùng với trẻ và hỗ trợ trẻ thành công:
n Dành thời gian nói chuyện với trẻ về trường học mỗi ngày.
n Đề nghị trẻ kể cho bạn nghe về một điều mà trẻ đã học được hôm nay. Theo trẻ

điều gì là thú vị nhất? Điều gì có vẻ khó khăn?

n Xem lại bài vở mà trẻ đem về nhà. Đề nghị trẻ cho bạn biết những điều học được

chứng tỏ điều gì.

n Khen ngợi trẻ vì đã học tập chăm chỉ và nỗ lực, không chỉ là “những câu trả lời

đúng”.

n Đặt câu hỏi về suy nghĩ của trẻ: Làm thế nào con biết được điều đó? Con nghĩ gì?

Con chú ý thấy gì? Tại sao con làm điều này theo cách đó? Có cách khác tìm được
câu trả lời đó không?

Hỗ trợ học tập ngoài trường
Không ngùng học tập khi trẻ rời khỏi trường học. Trẻ dành nhiều thời gian ngoài
trường hơn là trong trường. Sau đây là một số cách mà quý vị có thể hỗ trợ việc học
tập ngoài trường:
n Khuyến khích trẻ đọc, đọc với trẻ, và khuyến khích thời gian đọc dành cho gia đình

– bằng ngôn ngữ mà quý vị thoải mái nhất.

n Dành ra một chỗ yên tĩnh và thoải mái để trẻ làm bài tập hoặc thực hiện các hoạt

động học tập khác.

n Thử đề ra thời khóa biểu đều đặn để làm bài tập hoặc các hoạt động học tập khác.
n Sử dụng hướng dẫn này để tập trung vào một vài mục tiêu học tập, thử một số đề

nghị học tập tại nhà.

Kindergarten
Lớp 8
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Những điều trẻ nên biết và có thể làm trong môn Nghệ Thuật
Tiếng Anh
Ngôn ngữ
q Trình bày miệng cho người xem khác nhau với những mục đích khác nhau như phê
bình về một quyển sách hoặc chứng minh một vấn đề quan trọng đối với trẻ. Bao
gồm việc thực hiện thay đổi để phù hợp với người xem và mục đích của bài thuyết
trình. Sử dụng ngôn ngữ để gây hiệu quả kịch tính.
q Trình bày tóm tắt thông tin và ý tưởng học được từ cuộc thảo luận. Ví dụ – học sinh
thảo luận về bối cảnh xã hội và chính trị của Martin Luther King Jr. về bất tuân dân
sự và tóm tắt những gì trẻ học được từ cuộc thảo luận.

Đọc và Văn học
q Giải thích điểm khác nhau giữa chủ đề là câu trình bày một ý kiến hoặc khái niệm
trung tâm về một tác phẩm tiểu thuyết, và mục đích của tác giả trong đoạn văn
người thật việc thật.
q Nhận biết và phân tích nét đặc trưng của các thể loại văn học khác nhau như thơ
ca, hồi ký, và kịch. So sánh các tác phẩm tương tự trong các thể loại khác nhau
như Anne Frank: Diary of a Young Girl (Nhật ký Anne Frank) và vở kịch dựa trên
quyển sách đó, thảo luận từng thể loại giúp tác giả đạt được mục đích như thế nào.
q Phân tích và đánh giá các chủ đề tương tự trong nhiều tác phẩm văn học khác
nhau. Giải thích sự khác nhau giữa chủ đề và đề tài.

Viết
q Viết truyện và kịch bản với các nhân vật, môi trường và hội thoại được triển khai tốt;
tình tiết và giải pháp rõ ràng; và đủ chi tiết miêu tả.
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Cách thức khuyến khích ELA học tại nhà
q Cùng với trẻ đọc hai quyển sách khác nhau vào những thời điểm khác nhau theo
cùng chủ đề hoặc thông điệp. Đặt câu hỏi gợi mở sự suy nghĩ và học tập, như “Con
suy nghĩ thế nào về____?” “Con có suy nghĩ gì về ______?”
q Khuyến khích trẻ đọc sách đem đến nhiều cơ hội và trải nghiệm trong những lĩnh
vực mà trẻ có thể suy nghĩ về điều đó như đại học và nghề nghiệp.
q Lập kế hoạch đến thăm trường đại học trong vùng Portland cùng với trẻ và thảo
luận về những mong muốn của trẻ từ trải nghiệm đại học. Trao đổi về những môn
học và kỹ năng mà trẻ sẽ có được ở bậc trung học để đáp ứng mục tiêu đại học
hoặc nghề nghiệp của mình.

Ghi Chú:

Cũng xin hãy kết nối với giáo viên của trẻ và hỏi về các nguồn thông tin học tập tại nhà
liên quan đến các chương trình đọc và viết cụ thể của nhà trường.

Kindergarten
Lớp 8
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Những điều trẻ nên biết và có thể làm trong môn Toán
q Tìm hiểu về những chiến thuật ước tính căn bậc hai và phát triển kiến thức về số vô
tỷ như π không thể viết dưới dạng phân số.
q Sử dụng thuộc tính phân phối (2 x [1 + 3] = [2 x 1] + [2 x 3]) và thuộc tính giao hoán
(2 + 3 = 3 + 2) để cho thấy phương trình tương đương nhau.
q Mở rộng kiến thức về các hàm số và cách lập mẫu chúng trong các phương trình,
biểu đồ và bảng biểu cũng như sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau.
q Tìm hiểu mối quan hệ lũy thừa, trong đó khối lượng tăng với tỷ lệ tăng dần hơn là
với tỷ lệ không thay đổi. Ví dụ – trong chuỗi số 2, 4, 8, 16, 32, 64 mỗi con số theo
sau gấp hai lần số đứng trước.
q Làm việc với phương trình về đường thẳng và đường cong. Hiểu rõ cách các hệ
thống phương trình và bất đẳng thức có thể giúp giải bài toán như thế nào.
q Tìm hiểu và áp dụng Định lý Pythagore để tìm chiều dài cạnh huyền của tam giác
vuông.
q Triển khai các chiến lược để tìm diện tích của các hình vuông được vẽ trong lưới.
q Tìm chiều dài của các đoạn đường thẳng khác nhau.
q Triển khai các chiến lược để thu thập và phân tích dữ liệu.
q Nhận biết mối quan hệ giữa các dữ liệu và rút ra kết luận từ dữ liệu để giải quyết
các câu hỏi quan trọng ban đầu.
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Học toán tại nhà
q Trao đổi với trẻ về các ứng dụng của đại số và cách liên hệ với cuộc sống hàng
ngày.
q Hỏi trẻ cách con người có thể sử dụng Định lý Pythagore vào công việc của mình
như thế nào như thợ mộc, kiến trúc sư và phi công.
q Quan sát con của quý vị sử dụng dữ liệu trong tạp chí, báo hoặc trên tivi. Trao đổi
về tình huống có thể thu thập dữ liệu để giúp trình bày thông tin bằng các mô hình
toán học như bảng biểu và biểu đồ.
q Chỉ ra các ví dụ về trình bày bằng đồ thị và đặt câu hỏi cho trẻ về thông tin được
trình bày.

Ghi Chú:

Cũng xin hãy kết nối với giáo viên của trẻ và hỏi về các nguồn thông tin học tập tại nhà
liên quan đến các chương trình học toán cụ thể của nhà trường.

Lớp 8
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