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Sở đã tập trung vào việc đảm bảo các hệ thống trường học được chuẩn bị cho một khởi đầu mạnh mẽ với năm học 
2020-2021. 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. Hướng dẫn này cung cấp cho quý vị cái nhìn tổng quát về những điều quý vị có thể mong đợi trong năm học này, 
cách quý vị có thể phối hợp với thầy giáo hoặc cô giáo của con để đảm bảo các con theo kịp chương trình trong suốt năm 
học, và các nguồn tài liệu có sẵn để hỗ trợ việc học tại nhà.

THẾ NÀO LÀ CÁC Tiêu chuẩn Giáo dục?  
TẠI SAO CHÚNG QUAN TRỌNG?

 Đặt ra những kỳ vọng học tập rõ ràng và nhất quán cho học sinh và  
giáo viên

 Xác định những điều học sinh nên biết và có thể làm vào   
cuối năm học cho từng môn học cụ thể ở mỗi cấp độ lớp

 Giúp đặt ra mục tiêu cao cho tất cả học sinh

VIỆC HỌC TẬP SẼ như thế nào trong năm nay?
VIỆC HỌC CỦA HỌC SINH

 Điều tra, đánh giá, và tranh luận một cách khoa học

 Liên kết tư duy khoa học và các ý tưởng qua các môn học 
khác nhau

 Xem xét các nguồn để tìm hiểu nội dung và tạo ra sự kết nối 
giữa người, sự kiện, và ý tưởng qua thời gian và không gian

 Trình bày những khẳng định được hỗ trợ bằng những căn 
cứ từ các nguồn tài liệu và kiến thức bên ngoài

 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 vào vấn đề và 
tác vụ thực tiễn

 Xây dựng kiến thức, thảo luận, và viết về các vấn đề, chủ 
đề, và ý tưởng trong những văn bản phức tạp

 Ủng hộ những suy nghĩ và ý tưởng về các văn bản phức 
tạp thông qua dẫn chứng

ĐÁNH GIÁ / SÀNG LỌC

Bắt đầu Năm học

Để giải quyết việc học dang dở từ năm học trước, các hệ thống 
trường học sẽ:

 thực hiện một sàng lọc hoặc đánh giá chẩn đoán thích hợp;

 phân tích kết quả của học sinh và trao đổi tính sẵn sàng của 
từng học sinh với phụ huynh; và

 giải quyết các khoảng trống học tập chưa hoàn thành phạm vi 
công việc theo cấp lớp bằng cách sử dụng hướng dẫn cụ thể 
theo chương trình giảng dạy.

Trong suốt Năm học
các hệ thống tiếp tục theo dõi việc học trong suốt cả năm để đảm 
bảo học sinh đạt được tiến bộ đầy đủ.

Kếy thúc Năm

Học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 sẽ làm bài kiểm tra LEAP 2025 đối 
với các môn Ngôn ngữ Anh, toán, khoa học, và nghiên cứu xã hội; 
học sinh các khóa Tiếng Anh I, Tiếng Anh II, Đại Số I, Hình Học, 
Sinh Học, và Lịch sử nước Mỹ sẽ làm bài kiểm tra LEAP 2025.

Hệ thống trường học có thể lựa chọn cung cấp cho học sinh lớp 
3 và lớp 4 các bài kiểm tra LEAP 2025 trực tuyến hoặc trên giấy, 
trong khi học sinh từ lớp 5 đến lớp 8 và trung học phổ thông sẽ 
làm bài kiểm tra trực tuyến.

TIÊU 
CHUẨN HỌC 

SINH CỦA BANG 
LOUISIANA  

đảm bảo rằng tất cả học sinh, 
bất kể nơi sống, xuất thân, hoặc khả 

năng nào, cũng sẽ có một con đường rõ 
ràng đến với thành công trong bậc cao 
đẳng đại học hoặc sự nghiệp. 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.



TÔI CÓ THỂ HỖ TRỢ HỌC sinh trong việc học tại nhà (lớp 3 đến lớp 8) bằng 
cách nào?
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 hiểu được con mình biết và có thể làm những gì bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện ý nghĩa với con và (các) 
giáo viên của con. Bằng cách thực hiện những bước nhỏ này, quý vị sẽ giúp con mình trở nên thành công.

BUỔI TRÒ CHUYỆN  
HỌC SINH

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 trong lớp                 ?

Con có hiểu  
cái mình đang học không?

Con có muốn học hỏi thêm 
 về một môn học  mà con đang học thật 
sự tốt hoặc một chủ đề đang được thảo 

luận không?

Có điều gì trong môn này hoặc lớp này 
mà con chưa hiểu và cảm thấy con cần 

thêm sự giúp đỡ không?

Hãy bắt đầu năm học bằng cách trò chuyện 
với (các) giáo viên của con quý vị về kết quả 
con đã đạt được trong năm ngoái, và những 
hỗ trợ hoặc thử thách nào mà họ có thể cần 
đến trong năm nay để đảm bảo sự thành cộng 
ở kỹ năng bắt buộc ở từng lớp hoặc môn học.  
Hãy hỏi giáo viên của con mình:

Con tôi đã học tốt ở môn nào và môn 
nào con tôi cần cải thiện?

Có thể làm được gì để giúp con tôi tiến 
bộ hơn trong (những) môn học còn yếu?

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?

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

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.

THƯ VIỆN KHỞI ĐẦU MẠNH MẼ 2020  
Các tài nguyên và hướng dẫn dành riêng để đảm bảo 
rằng các hệ thống trường học được chuẩn bị cho một 
khởi đầu mạnh mẽ cho năm học 2020-2021.

THƯ VIỆN HỘP CÔNG CỤ HỖ TRỢ GIA ĐÌNH 
CỦA LOUISIANA 
Thông tin về các tiêu chuẩn, kết quả bài kiểm tra, và 
những nguồn tài liệu đánh giá khác

HƯỚNG DẪN CHO GIA ĐÌNH PTA 
Lời khuyên cho việc giúp con của quý vị thành công 
trong các môn học chính Công cụ trực tuyến 

GIÁO DỤC PBS  
từ PBS sẽ hỗ trợ các môn ELA, toán, khoa học, âm nhạc 
và nghệ thuật

GREAT KIDS MILESTONES (CỘT MỐC TRẺ EM 
TÀI NĂNG) 
Bộ sưu tập phim trực tuyến miễn phí cho thấy thành công 
là như thế nào trong việc đọc, viết, và làm toán trong các 
bậc từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12)

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. Các câu hỏi khác 
mà giáo viên của con bạn không thể giải quyết được thì nên chuyển đến cho hiệu trưởng của trường.



TÔI CÓ THỂ HỖ TRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC phổ thông của tôi ở nhà bằng 
cách nào?
Thành công của học sinh là điều không chỉ được đo đếm bằng các đánh giá trong lớp học và điểm số bài kiểm tra. Một 
trong nhiều cách các gia đình hỗ trợ học sinh trung học phổ thông là việc thể hiện sự quan tâm đến các nhu cầu xã hội / 
cảm xúc của chúng cũng như sự thành công trong học vấn.

BUỔI TRÒ 
CHUYỆN HỌC SINH

TRÒ CHUYỆN 
VỚI TƯ VẤN VIÊN

Hãy nói chuyện với con quý vị về những gì 
chúng đang suy nghĩ, cảm nhận, và học hỏi.

Mục tiêu lâu dài  
sau khi tốt nghiệp của con là gì?

Bố mẹ có thể làm gì để giúp con  
theo đuổi mục tiêu của mình?

Bố mẹ có thể phối hợp như thế nào để 
hỗ trợ tài chính cho việc học sau trung 
học phổ thông của con?

Con có cảm thấy được thử thách  
đầy đủ khi ở trường không?

Con có cần hỗ trợ bất kỳ điều gì không?

Những trường cao đẳng và hoạt động 
hướng nghiệp nào được thiết kế cho  

học sinh trong năm nay?

Các lựa chọn sau khi tốt nghiệp trường 
trung học mà bạn nghĩ phù hợp nhất 

cho con tôi là gì?

Tôi có thể làm gì khi ở nhà nếu muốn 
tìm hiểu về các trường đại học, cao 

đẳng hoặc các chương trình đào tạo?

Những sự kiện tiếp cận hỗ trợ tài chính 
nào được tổ chức trong năm nay?

Khi nào chúng tôi sẽ hoàn tất bản Kế 
Hoạch Tốt Nghiệp Cá Nhân (IGP)?

Các nguồn tài LIỆU NHẰM HỖ TRỢ CÁC GIA ĐÌNH TRONG SUỐT CÁC NĂM HỌC 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

KHỞI ĐẦU MẠNH MẼ 2020 THƯ VIỆN
Các nguồn lực và hướng dẫn dành riêng để đảm bảo rằng 
các hệ thống trường học được chuẩn bị cho một khởi đầu 
mạnh mẽ cho năm học 2020-2021.

THƯ VIỆN HỘP CÔNG CỤ HỖ TRỢ GIA ĐÌNH CỦA 
LOUISIANA
Thông tin về các tiêu chuẩn, kết quả kiểm tra, và  
các tài nguyên đánh giá khác

YÊU CẦU TỐT NGHIỆP

THƯ VIỆN  HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

VĂN PHÒNG HỖ TRỢ TÀI CHÍNH HỌC SINH 
LOUISIANA

LỘ TRÌNH LOUISIANA STEM

MỌI THỨ VỀ JUMP START

TÔI CÓ THỂ LIÊN HỆ AI để được giải đáp các thắc mắc?
Vui lòng gọi hoặc gửi email đến trường để sắp xếp một cuộc hẹn với giáo viên của con quý vị, tư vấn viên, hoặc hiệu 
trưởng. Hãy liên hệ hệ thống trường nếu có những câu hỏi mà có thể trường của con quý vị đã không đề cập đến.


