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CURRICULUM 2.0 mở rộng chương trình giảng dạy ngoài đọc và toán 

để giúp một đứa trẻ toàn diện tham gia trong học tập. 10 môn học tại trình độ tiểu học—nghệ thuật, 

giáo dục y tế, khai tâm tin học, toán, âm nhạc, thể dục, đọc, khoa học, xã hội học, và viết—đã được chú  

tâm lại chung quanh cách suy luận có phê phán và sáng tạo và kỹ năng thành công trong học vấn mà 

học sinh cần cho cả cuộc đời học tập. Có bốn yếu tố chính của Curriculum 2.0:

Những tiêu chuẩn mới theo chiều hướng quốc tế trong các môn toán, đọc và viết   

Toán, đọc và viết được đặt trên nền tảng những tiêu chuẩn mới được nâng cao gọi là các 

Tiêu Chuẩn Cốt Yếu Chung Của Tiểu Bang (Common Core State Standards). Những tiêu 

chuẩn này, đã được Maryland chấp nhận vào tháng 6, 2010, mô tả nội dung mà học sinh 

phải học ở mỗi cấp lớp và được thiết kế để giúp cho học sinh Hoa Kỳ tranh đua thuận lợi 

với học sinh trên khắp thế giới. 

Một sự chú trọng được tái xác lập vào việc giáo dục toàn diện cho trẻ:  Chương 

trình chú trọng nhiều hơn về các môn học như nghệ thuật, khai tâm tin học, thể dục, khoa 

học, và khoa học xã hội bằng cách hòa trộn các môn học ấy với toán, đọc và viết. Học sinh 

sẽ thu nhận được kiến thức bao quát mọi môn học tại tiểu học.

Tích hợp sự suy nghĩ, lý luận, và óc sáng tạo: Sự tích hợp của suy nghĩ và kỹ năng học 

tập thành công — hay những kỹ năng đóng góp vào khả năng sáng tạo của học sinh để 

hợp tác giải quyết vấn đề, giải thích nhiều quan điểm, phân tích dữ liệu phức tạp, và hiểu 

các kết nối trong một loạt các ý tưởng—là một khía cạnh độc đáo của chương trình giảng 

dạy 2.0. Các kỹ năng đã được xác định trong nghiên cứu giáo dục như các công cụ cần thiết để phát triển mạnh trong nền kinh tế 

toàn cầu dựa trên kiến thức của thế kỷ 21. 

Truyền đạt tiến triển của học sinh qua một phiếu điểm "dựa trên tiêu chuẩn" được cải tiến: Phiếu điểm trường tiểu học theo 

sát với khái niệm và chủ đề dạy trong chương trình Curriculum 2.0 mỗi kỳ chấm điểm. Phiếu điểm theo tam cá nguyệt cung cấp 

phản hồi cho học sinh và phụ huynh suốt năm về việc các học sinh đang đạt tới hay vượt qua những tiêu chuẩn giáo khoa tốt đẹp 

như thế nào so với những kỳ vọng của trình độ lớp. 

Curriculum 2.0 sẽ khuyến khích các học sinh chúng ta tham gia nhiều hơn và giúp các em phát triển kỹ năng em cần để thành công 

trong và ngoài trường học.

‘‘Chúng ta cần 
chuẩn bị các học 

sinh cho tương 
lai CÁC EM, không 
phải cho quá khứ 

CHÚNG TA.”Ian Jukes
Nhà Giáo Dục và Nhà Dự 

Đoán Tương Lai
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KỸ NĂNG SUY LUẬN VÀ THÀNH 
CÔNG TRONG HỌC TẬP 

Học sinh phát triển về học vấn, xã hội, và tình cảm biết nhiều thứ hơn là các sự kiện. Các em có một số các kỹ năng 

mà cho phép các em học và thành công trong gần hết mọi môi trường. Các kỹ năng này gồm suy luận có phê phán, 

suy luận sáng tạo, và kỹ năng thành công trong học tập. Biểu đồ phía dưới diễn tả sự suy luận và kỹ năng thành công 

trong học tập mà được tích hợp trong suốt chương trình Curriculum 2.0 khi các học sinh tiến triển qua bậc tiểu học. 
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KỸ NĂNG SUY LUẬN 
PHÊ PHÁN

Suy luận có phê phán liên quan 
đến khách quan và cởi mở khi suy 
nghĩ kỹ lưỡng về những gì cần làm 
hay tin, dựa trên chứng cứ và lý lẽ. 

Phân Tích
• Nhận biết những gì giống nhau và 

những gì khác nhau

• Diễn tả những phần nào tạo thành 
nguyên khối

• Tìm kiến những  mẫu hình

• Xem cách nào mọi thứ phù hợp với 
nhau

• Phân loại các đồ vật

Thẩm định
• Đặt câu hỏi trước những sự kiện 

và chứng cứ, luôn cả những gì của 
chính mình

• Đòi hỏi chứng cứ

• Kiểm lại sự đáng tin của thông tin 
đang xem hay đọc

• Biết phải làm gì khi hai nguồn thông 
tin đối chọi.

• Xếp loại những chọn lựa dựa trên 
các chuẩn mực

Tổng hợp
• Xếp các vật lại với nhau sau khi tách 

rời nó

• Xem bằng cách nào những ý tưởng 
mới đến từ những ý tưởng khác

• Làm một cái gì mới từ những phần 
quý vị đã có

• Xếp đặt ý nghĩ của mình

KỸ NĂNG SUY LUẬN 
SÁNG TẠO

Suy luận sáng tạo là đặt các sự 
kiện, khái niệm, và nguyên tắc 
chung với nhau trong những cách 
thức mới và chứng minh một cách 
thức mới mẻ để nhìn hay làm. 

Soạn Thảo
• Gồm những chi tiết miêu tả trong 

bài viết, những đàm thoại và tác 
phẩm nghệ thuật của em.

• Giải thích chính xác cách một điều gì 
xảy ra thì cần thời gian 

• Giải thích suy nghĩ của em

Uyển Chuyển 
• Quan tâm đến ý tưởng và suy nghĩ 

của những người khác

• Đặt câu hỏi về những câu trả lời em 
đưa ra

• Đặt những câu hỏi "tại sao"

• Thay đổi suy nghĩ của mình dựa theo 
chứng cứ hay ý kiến mới

Lưu Loát
• Có nhiều ý tưởng mới

• Diễn tả ý tưởng hay suy nghĩ của em 
bằng viết, vẽ, nói truyện hay diễn 
xuất

• Bày tỏ cùng một thứ trong nhiều 
cách khác nhau

• Biết nhiều cách để trả lời một câu hỏi

Tính Độc Đáo
• Tạo ra ý kiến và sản phẩm mới

• Giải thích câu trả lời của mình trong 
những cách mới và sáng tạo

• Biến đổi ý kiến và sản phẩm của 
người khác thành một điều gì mới

• Xem vấn đề là một cơ hội để giải 
quyết điều nào đó trong một 
phương cách mới

KỸ NĂNG THÀNH 
CÔNG TRONG  

HỌC TẬP

Thành công về học vấn là có những 
thái độ và hành vi mà cho phép học 
sinh đạt khả năng cao nhất trong 
bối cảnh học tập

Hợp Tác 
• Tôn trọng ý kiến của người khác

• Hỏi những người khác họ nghĩ sao

• Làm việc với những người khác để 
hoàn thành một mục tiêu hay công 
việc

• Biết cách lãnh đạo một nhóm và là 
một thành viên của một nhóm

Nỗ lực/Động lực/Kiên trì 
• Tự thách thức mình để thành đạt 

những việc làm khó khăn

• Suy nghĩ thêm nhiều cách để đạt 
đến mục tiêu của mình khi mọi sự 
trở nên khó khăn

• Không bao giờ bỏ cuộc. Tìm người 
giúp đỡ khi có khó khăn học vấn

Chấp Nhận Rủi Ro Trí Thức
• Đặt câu hỏi để giúp mình tự hiểu—

mỗi ngày

• Chia sẻ những ý nghĩ của mình với 
nhóm

• Chia sẽ ý tưởng của mình và trả lời 
các câu hỏi, dù khi em không chắc 
chắn

• Tự thách thức mình để năng mình 
cao lên một bậc

Siêu Nhận Thức—Suy nghĩ về sự 
suy nghĩ của mình
• Nghĩ đến những gì em đã biết về 

một chủ đề trước khi học hỏi thêm

• Để ý đến những cách mình học tốt 
nhất và hỏi người khác giúp đỡ khi 
em có khó khăn

• Giải thích suy nghĩ của mình
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Trong CURRICULUM 2.0, LỚP 5, các kỹ năng suy luận có phê phán và sáng tạo cũng như những 

kỹ năng để thành công về học vấn được xác định cho mỗi học kỳ. Các kỹ năng này được giảng 

dạy một cách rõ ràng qua các khái niệm và các chủ đề trong 10 bộ môn và cung cấp một điểm 

tập trung tích hợp cho mọi môn học. 

Nghệ Thuật Thể Dục 
Âm Nhạc Đại Cương Tập Đọc/Ngữ Văn
Giáo Dục Y Tế Khoa Học, Kỹ Thuật, và Công Trình Học
Khai Tâm Tin Học Khoa Học Xã Hội
Toán Viết

Những trang sau đây nhấn mạnh sự suy luận có phê phán, sáng tạo và những kỹ năng thành 

công trong học tập bên cạnh những khái niệm và chủ đề của chương trình giảng dạy mà là tiêu 

điểm giảng dạy trong mỗi kỳ chấm điểm cho các học sinh Lớp 5.  

Curriculum 2.0 được xây dựng xung quanh việc phát triển các kỹ năng suy 

luận có phê phán và sáng tạo của học sinh, cũng như các kỹ năng thiết 

yếu giúp thành công về học vấn, để cho học sinh được chuẩn bị tốt cho 

đại học và nghề nghiệp trong thế kỷ 21.

“ Dạy để sáng tạo nhắm vào việc khuyến khích 
lòng tự tin, trí độc lập, và khả năng tự suy nghĩ 
lấy. ” 

     Sir Ken Robinson, Out of Our Minds: Learning to be Creative 
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KỲ CHẤM ĐIỂM THỨ 1

Linh Hoạt (Kỹ Năng Suy Luận Sáng Tạo)— Cởi mở và đáp 

ứng với những ý kiến và chiến lược mới và khác biệt và chuyển dịch dễ 

dàng giữa những ý kiến và chiến lược này.

• Biểu lộ khả năng thích ghi bằng cách thay đổi ý kiến, câu hỏi, nguồn tư 

liệu, hay phương cách khi được trình bày với chứng cớ.

Hợp tác (Kỹ Năng Học Tập Thành Công)— Làm việc hiệu quả 

và tôn trọng nhau để đạt được mục tiêu cho nhóm.

•   Tham vấn và tôn trọng các quan điểm khác biệt và đa dạng để mở rộng và 

làm sâu sắc thêm sự hiểu biết.

• Nhận diện và phân tích nhiều chọn lựa để chia sẻ trách nhiệm hầu đạt 

mục đích của nhóm.

• Ủng hộ quyết định nhóm với tiêu chuẩn.

KHOA HỌC XÃ HỘI
• Kinh tế: Hệ thống kinh tế trong nước Mỹ thuộc địa; chính sách kinh tế Anh trong 

các thuộc địa Mỹ; tác động và thử thách để trở thành một quốc gia mới.

• Lịch sử: Thời kỳ Chiến Tranh Cách Mạng Mỹ—tương tác giữa các nhà thuộc địa 
Mỹ và nước Anh; vai trò và quan điểm của các nhân và nhóm; những biến cố 
chính.

• Văn Hóa: Xung đột và thỏa hiệp.

KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀ CÔNG TRÌNH HỌC
• Khoa Học Về Vật Chất: Chuyển động của các vật—khoảng cách, thời gian, 

hướng, tốc độ; thay đổi trong chuyển động—lực, khối lượng; năng lượng và 
chuyển động—thế năng, động năng; hoán chuyển năng lượng.

• Công Trình Học và Kỹ Thuật Học: Đặc điểm và tầm mức của kỹ thuật; tiến trình 
thiết kế công trình.

 Khái niệm với chấm tròn màu đỏ được chấm điểm trong sổ học bạ cho Kỳ Chấm Điểm Thứ 1.

TẬP ĐỌC/NGỮ VĂN
• Văn Học: Truyện phiêu lưu, truyện truyền thống; so sánh các văn bản cùng thể 

loại, nhân vật, bối cảnh, hay biến cố; giải thích kết cấu của tình huống; quan 
điểm của người kể hay diễn giả; đóng góp của những yếu tố đa phương tiện; 
chủ đề trong văn học; dùng các trích dẫn khi đưa ra các suy đoán; dùng từ vựng 
học thuật.

• Văn Bản Thông Tin: Văn bản phi-giả-tưởng có tính văn học—tiểu sử; dùng 
những trích dẫn khi đưa ra các suy đoán; phân tích nhiều câu truyện về cùng 
chủ đề ghi nhận quan điểm; ý chính và những đề tài quan trọng; giải thích sự 
liên hệ giữa các cá nhân, biến cố, ý nghĩ, hay khái niệm; kết hợp thông tin từ văn 
bản cùng chủ đề; so sánh cấu trúc của các văn bản; dùng các nguồn in hay số 
hóa để tìm thông tin.

• Ngôn Ngữ/Từ Vựng: Thảo luận hợp tác để đào sâu ý nghĩa; sử dụng từ vựng 
học thuật và chuyên biệt bộ môn, làm sáng tỏ ngôn ngữ ẩn dụ, từ đồng dạng, 
sự liên hệ các từ; tóm tắt quan điểm của diễn giả; dùng các tài liệu tham khảo in 
và số hóa; tóm tắt thông tin thính thị.

VIẾT
• Thông Tin/Giải Thích: Bài viết mở rộng—Xếp nhóm các thông tin có liên quan 

một cách hợp lý; liên kết các ý tưởng; dùng từ vựng chuyên biệt của lãnh vực 
để khai triển một chủ đề; đưa vào những phần nhấn mạnh của văn bản; đưa ra 
những thí dụ liên quan đến chủ đề; rút ra một kết luận. 

• Văn Tường thuật: Bài luận ngắn—thiết lập một tình huống; mô tả và phát triển 
sự đáp ứng của nhân vật với những biến cố dùng những chi tiết miêu tả; kể sự 
kiện theo thứ tự với những từ chuyển tiếp; kết thúc các sự kiện. 

• Ý kiến: Bài viết mở rộng— giới thiệu chủ đề, cung cấp những lý lẽ xếp đặt một 
cách hợp lý hỗ trợ bằng các sự kiện và chi tiết; liên kết các ý tưởng bằng các 
cụm từ và mệnh đề; tóm tắt một ý kiến trong kết luận.

• Quy Trình, Sản Phẩm, và Nghiên Cứu:  Sắp xếp ý tưởng từ nhiều nguồn thông 
tin, dàn bài, kiểm lại, sửa lại bài viết; dùng những công cụ kỹ thuật để sáng tạo 
một bài thuyết trình cho những khán giả đa dạng.

• Sử Dụng Ngôn Ngữ: Các quy ước của tiếng Anh tiêu chuẩn; sửa lại thì của động 
từ; so sánh tiếng Anh văn chính thức và không chính thức; dùng dấu phẩy và 
dấu chấm câu để tách những phần tử trong một chuỗi; cho thêm thán từ; tham 
khảo những tham chiếu; mở rộng, kết hợp, và rút ngắn câu; báo cáo về một 
chủ đề dùng các yếu tố đa phương tiện; thay đổi bài nói chuyện theo nhiều bối 
cảnh khác nhau. 
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UYỂN CHUYỂN VÀ HỢP TÁC

TOÁN
• Đo Lường và Dữ Liệu: Phát triển và áp dụng những công thức về thể tích cho 

khối lăng trụ chữ nhật.

• Số và Các Phép Toán trong Hệ Cơ Số Mười: Nhân nhuần các số nguyên có 
nhiều con số dùng giải thuật chuẩn; dùng các dãy chữ nhật, mô hình diện tích, 
phương trình, phương thức giá trị theo vị trí, và các tính chất của phép toán để 
chia số có 2 hay 3 chữ số với một bội số có 2 chữ của 10; nhận diện và áp dụng 
những hình mẫu giữa các vị trí trong hệ thống cơ số mười bao gồm các số thập 
phân đến phần ngàn; đọc, viết, làm tròn, và so sánh các số thập phân đến phần 
ngàn; dùng nhữngmô hình cụ thể, hình vẽ, lối viết, phương thức giá trị theo vị 
trí, và tính chất các phép toán để cộng và trừ số thập phân đến hàng phần trăm.

• Các Phép Toán và Suy Luận Đại Số: Viết, giải thích và tìm giá trị những biểu 
thức số với ký hiệu phân nhóm. 

NGHỆ THUẬT
• Phân Tích và Đáp Ứng với Nghệ Thuật/Nghệ Thuật Sáng Tạo: An toàn và 

trách nhiệm trong lớp học nghệ thuật; kết cấu và chủ đề; phong cách của 
nghệ sĩ—biểu hiện và kinh nghiệm của con người; đánh giá tác phẩm nghệ 
thuật.

THỂ DỤC
• Các Khái Niệm và Kỹ năng Chuyển Động:  Đập bóng bằng tay, đập bóng và 

chuyển bằng ngực, ném bằng tay đến mục tiêu đứng yên; đập banh với bàn 
chân, chuyển banh bằng bàn chân đến mục tiêu.

• Thể Dục và Sinh Hoạt Tăng Cường Sức Khỏe: Sự bền bỉ của hệ tuần hoàn 
hô hấp; đo nhịp tim, nhịp tim lúc nghỉ ngơi, nhịp tim mục tiêu, nhịp tim tối đa; 
độ bền cơ bắp so với sức mạnh cơ bắp; sự dẻo dai; giải phẫu cơ thể—bắp thịt 
chính; sự khác biệt giữa hiếu khí và kỵ khí; tĩnh và động lực của việc duỗi người.

ÂM NHẠC ĐẠI CƯƠNG
• Phân Tách và Đáp Ứng với Âm Nhạc: Nhận biết những nhạc khí khi nhìn thấy 

và nghe; sự kết nối giữa âm nhạc và những biến cố lịch sử; đánh trong nhiều 
loại nhịp khác nhau; thái độ của thính giả. 

• Trình Diễn Âm Nhạc: Kỹ thuật thanh nhạc—xướng âm và diển cảm; phần nhạc 
đệm hợp âm; các ca khúc và vũ điệu của nhiều thời kỳ và nền văn hóa khác 
nhau.

• Đọc và Ghi Chú Âm Nhạc: Đọc những bài nhạc đơn giản.

GIÁO DỤC Y TẾ
Sức Khỏe Tâm Lý và Tình Cảm
• Thể hiện những kỹ năng liên hệ lành mạnh.

• Phân tích cách một trong sáu yếu tố của sức khỏe cá nhân có thể áp dụng ra sao 
để phát triển các mục tiêu cho sự thay đổi cá nhân tốt.

• Kịch hóa dung 

• Thể hiện cách kế hoạch thời gian để giảm căng thẳng trong nhiều trường hợp.

Rượu, Thuốc Lá, và các Loại Thuốc Khác
• Diễn tả cách dùng thuốc với thuốc mua với toa và tại quầy một cách an toàn, xử 

dụng nhãn hiệu với dữ kiện chất thuốc.

• Phân tích trong, ngoài, và các ảnh hưởng báo chí về dùng và không dùng rượu, 
thuốc lá, và cần sa.

KHAI TÂM TIN HỌC
• Tiến trình thẩm tra:  Khai triển và cải tiến những câu hỏi để nghiên cứu.

• Nhận diện và định vị nguồn tư liệu: Phương thức tìm kiếm các nguồn tư liệu in, 

số hóa, và đa phương tiện.

• Đánh giá nguồn trích dẫn: Thời gian tính, thẩm quyền, thành kiến và bảo vệ 

những chọn lựa.

• Ghi chép: Dùng những công cụ công nghệ để sắp xếp nội dung.

• Phân tách và tổng hợp thông tin: Diễn giải; sự kiện và ý kiến; quan điểm, bảo vệ 

kết luận.

• Khai triển sản phẩm và thẩm định: Phác họa và thiết kế cho các nhóm khán giả 

đa dạng, trình bày kỹ thuật; dùng những ý kiến phản hồi để phản ảnh về đóng 

góp cho một cộng đồng học vấn.

• Tài sản trí tuệ: Thông tin trích dẫn, tạo một danh sách nguồn thông tin.

• Thưởng thức văn học: Chọn lựa và liên kết với những theo đuổi cá nhân và học 

vấn.
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KỲ CHẤM ĐIỂM THỨ 2

Tổng hợp (Kỹ Năng Suy Luận có Phê Phán— Xếp đặt các 

bộ phận với nhau để có sự hiểu biết của toàn thể khái niệm hay hình 

thành một toàn thể mới hay độc đáo.

•  Kết hợp ý tưởng, thông tin và lý thuyết để sáng tạo hay đưa ra một giải 

pháp.

•  Đưa ra sự tổng quát hóa bằng cách quan sát các phần và xếp các phần lại 

với nhau.

Siêu Nhận Thức (Kỹ Năng Học tập Thành Công)— 

Biết và nhận thức được sự suy nghĩ của chính mình và có khả năng giám 

sát và đánh giá sự suy nghĩ của mình. 

• Tự kiểm tra những phương cách để thẩm định những tiến triển và áp 

dụng ý tưởng mới.

• Tìm hiểu để biết được rõ ràng hơn và điều chỉnh chiến lược để đạt nhiệm 

vụ/kết quả học tập.

KHOA HỌC XÃ HỘI
• Công Dân:  Các Điều Luật Liên Bang; Hiến Pháp Hoa Kỳ; Bản Tuyên Ngôn Nhân 

Quyền; tham gia dân sự hôm nay; quyền và trách nhiệm hôm nay.

• Lịch sử: Ảnh Hưởng của cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ, thay đổi trong các chính 
quyền thuộc địa và quốc gia

• Văn Hóa: Xung đột và thoả hiệp: những thay đổi trong chính phủ nước Mỹ; Hội 
Nghị Hiến Pháp.

KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀ CÔNG TRÌNH HỌC
• Khoa Học Về Vật Chất: Tĩnh điện; điện năng—mạnh điện, sự dẫn điện; từ học—

từ lực; lực—năng lượng sóng; nam châm điện.

• Công Trình Học và Kỹ Thuật Học: Đặc điểm và tầm mức của kỹ thuật; tiến trình 
thiết kế công trình.

 Khái niệm với chấm tròn màu xanh dương được chấm điểm trong phiếu điểm cho Kỳ Chấm Điểm Thứ 2.

TẬP ĐỌC/NGỮ VĂN
• Văn Học: Truyện cổ truyền và truyện bí hiểm; Junior Great Books; so sánh các văn 

bản cùng thể loại, nhân vật, bối cảnh hay biến cố; giải thích cấu trúc của tình 
huống; quan điểm của người kể truyện hay diễn giả; đóng góp của các yếu tố đa 
phương tiện cho văn bản; chủ đề trong văn học; dùng các trích dẫn khi đưa ra 
các suy luận; dùng từ vựng học thuật.

• Văn Bản Thông Tin: Văn bản phi-giả-tưởng có tính văn học; dùng trích dẫn khi 
đưa ra suy luận; phân tích nhiều câu truyện cùng chủ đề ghi nhận quan điểm; 
ý chính và những chi tiết chính; giải thích quan hệ giữa các cá nhân, biến cố, ý 
nghĩ, hay khái niệm; tích hợp thông tin từ các văn bản cùng chủ đề; so sánh kết 
cấu trong các văn bản; dùng các nguồn in hay số hóa để định vị thông tin.            

• Ngôn Ngữ/Từ Vựng: Thảo luận hợp tác để đào sâu ý nghĩa; dùng từ vựng học 
thuật và chuyên biệt bộ môn; làm sáng tỏ ngôn ngữ ẩn dụ; liên hệ giữa các từ; 
tóm tắt quan điểm của diễn giả; sử dụng tài liệu tham khảo in và số hóa; tóm tắt 
thông tin thính thị; các phụ tố và ngữ căn Hy lạp và La tinh.

VIẾT
• Thông Tin/Giải Thích: Bài viết mở rộng—xếp nhóm các thông tin có liên quan một 

cách hợp lý; liên kết các ý tưởng; dùng từ vựng chuyên biệt của lãnh vực để khai 

triển một chủ đề; đưa vào các thí dụ, trích dẫn, sự kiện và định nghĩa liên quan 

đến chủ đề; rút ra một kết luận, liên kết các ý tưởng dùng các từ, cụm từ hay 

mệnh đề.

• Văn Tường thuật: Bài luận ngắn—giới thiệu một người tường thuật; dùng đối 

thoại, miêu tả và tiến độ để khai triển một chuỗi sự kiện rõ ràng; kết thúc các sự 

kiện.

• Ý kiến: Bài luận ngắn—giới thiệu chủ đề; chống đỡ những lý lẽ bằng các sự kiện và 

chi tiết; liên kết ý tưởng và lý lẽ với những cụm từ và mệnh đề; rút ra kết luận.

• Quy Trình, Sản Phẩm, và Nghiên Cứu:  Sắp xếp ý tưởng từ nhiều nguồn thông tin, 

dàn bài, kiểm lại, sửa lại bài viết; dùng những công cụ kỹ thuật để sáng tạo một 

bài thuyết trình cho những khán giả đa dạng.

• Sử Dụng Ngôn Ngữ: Quy ước của tiếng Anh chuẩn; dùng các liên từ; tham khảo tài 

liệu; mở rộng, kết hợp, và rút gọn các câu; nói rõ ràng với một tốc độ dễ hiểu; báo 

cáo về một chủ đề dùng các yếu tố đa phương tiện. 
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TỔNG HỢP VÀ SIÊU NHẬN THỨC 

TOÁN
• Số và Các Phép Toán trong Hệ Cơ Số Mười: Dùng mạng chữ nhật, mô hình 

diện tích, phương trình, phương thức giá trị theo vị trí, và các tính chất của các 
phép toán chia số có 4 chữ số với số có 2 chữ số. 

• Số và và Phép tính-Phân số: Dùng những phân số tương đương như là một 
phương thức để cộng và trừ các phân số; giải các bài toán đố gồm toán cộng 
và trừ các phân số; giải bài toán đố gồm toán nhân một phân số và một số 
nguyên.

NGHỆ THUẬT
• Phân Tích và Đáp Ứng với Nghệ Thuật/Nghệ Thuật Sáng Tạo: Phát triển ý 

nghĩ—thử nghiệm trên phương tiện truyền thông và tính chất thẩm mỹ; nghệ 
thuật và kinh nghiệm con người—thời gian và nơi chốn khác nhau, biểu lộ ý 
nghĩ và cảm xúc; liên hệ giữa nghệ thuật và các nội dung khác; tiêu chuẩn để 
xét đoán nghệ thuật.

THỂ DỤC
• Các Khái Niệm và Kỹ năng Chuyển Động: Ném banh cao và chụp; đập bằng 

các phần thân thể. 

• Trách Nhiệm Cá Nhân và Xã Hội: Đặt mục tiêu; thiết lập, theo dõi, và điều 
chỉnh một mục tiêu thể lực cá nhân.

ÂM NHẠC ĐẠI CƯƠNG
• Phân Tách và Đáp Ứng với Âm Nhạc: Diễn tả hình thức âm nhạc, ca khúc và 

vũ điệu của nhiều thời kỳ và nền văn hóa khác nhau; nhận biết những âm giai 
trưởng và thứ.

• Trình Diễn Âm Nhạc: Kỹ thuật thanh nhạc—xướng âm và diễn cảm; ca khúc 
nhiều bè; đệm hợp âm.         

• Sáng Tạo Âm Nhạc: Cải biến âm nhạc.

GIÁO DỤC Y TẾ 
Sức Khỏe Cá Nhân và Người Tiêu Thụ
• Xem xét tầm quan trọng của nhu cầu con người, hệ thống giá trị cá nhân, và 

nhận trách nhiệm cho sự lành mạnh cá nhân.

• Bàn luận các phương thức để được giúp đỡ về sức khỏe trong môi trường 
trường học.

An Toàn và Tổn Thương
• Định nghĩa thuốc độc và chất thuốc hít, như để ngăn ngừa các nguy cơ sức 

khỏe.

• Tự kiểm tra sự suy nghĩ để phát triển các lý do cá nhân để biết nói không cho các 
tình huống mà có thể không an toàn.

• Bàn luận cách quấy nhiễu tình dục có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân ra 
sao.

KHAI TÂM TIN HỌC
• Tiến trình thẩm tra:  Phát triển và sửa chửa những câu hỏi dựa trên nguồn tư liệu.

• Nhận diện và định vị nguồn tư liệu: Phương thức tìm kiếm các nguồn tư liệu in, 

số hóa, và đa phương tiện.

• Đánh giá nguồn trích dẫn: Thời gian tính, thích hợp, bảo vệ những chọn lựa.

• Ghi chép: Dùng những công cụ công nghệ để sắp xếp nội dung. 

• Phân tách và tổng hợp thông tin: Kiểm lại các câu hỏi; tóm tắt và diễn dạt những 

cách diễn giải khác nhau; sự thích hợp và đầy đủ.

• Khai triển sẳn phẩm và thẩm định: Khai triển tiêu chuẩn thiết kế cho các cử tọa 

khác nhau, sáng tạo và kiểm lại những trình bày kỹ thuật.

• Tài sản trí tuệ: Thông tin trích dẫn, tạo một danh sách nguồn thông tin.

• Thưởng thức văn học: Bảo vệ những chọn lựa văn học và tự do trí tuệ.
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KỲ CHẤM ĐIỂM THỨ 3

Trau chuốt (Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo)—Thêm chi tiết mà 

mở rộng, làm phong phú thêm hay làm cho đẹp hơn.

•  Kết hợp hay thêm vào những suy nghĩ, ý tưởng, tiến trình hay sẳn phẩm.

Chấp Nhận Rủi Ro Trí Tuệ (Kỹ Năng Học 
Tập Thành Công)— Chấp nhận sự không chắc chắn hay thách thức 

một chuẩn mực để đạt được một mục tiêu.

• Thích ứng và điều chỉnh để đáp ứng những thách thức khi tìm kiếm các 

giải pháp.

•  Thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận sự bất định bằng cách chia sẽ ý tưởng, đặt 

câu hỏi, hoặc cố thử những công việc mới mẻ.

•  Đặt cho mình và những người khác những thách thức hầu phát triển trình 

độ kỹ năng.

KHOA HỌC XÃ HỘI
• Địa Lý: Các đặc điểm địa lý của Hoa Kỳ; sự gia tăng dân số, những mẫu hình 

di cư và định cư tại Hoa Kỳ; sự mở rộng lãnh thổ đến vùng Núi Appalachians; 
sự mở rộng lãnh thổ đến Sông Mississippi; sự mở rộng lãnh thổ đến Thái Bình 
Dương.

• Lịch sử: Những thay đổi trong kỹ nghệ, vận tải, giáo dục và quyền hạn trong 
những năm 1800.

KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀ CÔNG TRÌNH HỌC
• Khoa Học Trái Đất và Không Gian: Thiên Văn Học—những mẫu thiên cầu, ánh 

sáng và bóng; các đặc điểm và mẫu của Trái Đất và ngôi sao; sự liên hệ của trái 
Đất và mặt trời; những đặc điểm của trái Đất và những hành tinh khác; những 
đặc điểm của những thiên thể khác—sao chổi, tiểu hành tinh, sao băng, mặt 
trăng.

• Khoa Học Về Vật Chất: Năng lượng sóng—ánh sáng; tính chất của ánh sáng—
đường đi và tương tác với vật chất.

• Công Trình Học và Kỹ Thuật Học: Tác động của sản phẩm và hệ thống; ảnh 
hưởng và tác động của thám hiểm không gian trên kỹ thuật.

 Khái niệm với chấm tròn màu xanh lá cây được chấm điểm trong phiếu điểm cho Kỳ Chấm Điểm Thứ 3.

TẬP ĐỌC/NGỮ VĂN
• Văn Học: Thơ, tiểu thuyết hiện thực, Junior Great Books; so sánh các văn bản cùng 

thể loại, nhân vật, bối cảnh, hay biến cố; giải thích kết cấu câu truyện; quan điểm 
của người kể; đóng góp của các yếu tố đa phương tiện cho văn bản; các chủ đề 
trong thơ; dùng trích dẫn khi đưa ra các suy luận; dùng từ vựng học thuật.

• Văn Bản Thông Tin: Phi-tiểu-thuyết có tính văn học—truyện tranh; giải thích các 
sự kiện, quy trình, hoặc khái niệm trong một văn bản; diễn giải thông tin thính thị; 
dẫn chứng bằng văn bản khi lập luận; ý chính và các chi tiết quan trọng; mô tả 
cách sắp xếp văn bản; sử dụng từ vựng học thuật; tích hợp thông tin từ hai văn 
bản; việc sử dụng lý luận và chứng cứ của tác giả để hỗ trợ các luận điểm.

• Ngôn Ngữ/Từ Vựng: Thảo luận tập thể để đào sâu ý nghĩa; dùng từ vựng học 
thuật và chuyên biệt bộ môn; làm sáng tỏ ngôn ngữ ẩn dụ, từ đồng dạng, và liên 
hệ giữa các từ; tóm tắt quan điểm của diễn giả; sử dụng tài liệu tham khảo in và 
số hóa; tóm tắt thông tin thính thị; các phụ tố và ngữ căn Hy lạp và La tinh.

VIẾT
• Thông Tin/Giải Thích: Bài luận văn ngắn—xác định kết cấu bài văn như mô tả; 

liên kết những ý tưởng; bao gồm những thí dụ và trích dẫn liên quan đến chủ đề; 
đưa ra kết luận. 

• Văn Tường thuật: Bài viết nới rộng—thiết lập một tình huống; mô tả và phát 
triển những đáp ứng của nhân vật với các biến cố sử dụng các chi tiết diễn tả; 
diễn tiến các sự kiện dùng những các từ, cụm từ và mệnh đề chuyển tiếp; kết 
thúc các sự kiện. 

• Ý kiến: Bài luận ngắn—giới thiệu chủ đề; cung cấp những lý lẽ xếp đặt hợp lý, hỗ 
trợ bằng các sự kiện và chi tiết; liên kết các ý tưởng bằng những cụm từ và mệnh 
đề; tóm tắt ý kiến trong kết luận.

• Quy Trình, Sản Phẩm, và Nghiên Cứu:  Sắp xếp ý tưởng từ nhiều nguồn thông 
tin, dàn bài, kiểm lại, sửa lại bài viết; dùng những công cụ kỹ thuật để sáng tạo 
một bài thuyết trình cho những khán giả đa dạng.

• Sử Dụng Ngôn Ngữ: Các quy ước của tiếng Anh chuẩn; sửa lại cho thì hiện tại; 
tra cứu các tư liệu tham khảo; kể lại nhừng kinh nghiệm dùng các thành phần đa 
phương tiện.
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KỸ LƯỠNG VÀ THÁI ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO CÓ TRÍ THỨC

TOÁN
• Số và và Phép tính-Phân số: Dùng phương trình, mô hình diện tích, và mô hình 

trục số để nhân số nguyên hay phân số với một phân số, gồm các số hỗn hợp; 
xem toán nhân là đổi kích thước; áp dụng và nới rộng sự hiểu biết trước để chia 
phân số đơn với số nguyên và số nguyên với phân số đơn; xem phân số là phép 
chia tử số cho mẫu số; giải bài toán đố liên quan đến nhân và chia các phân số.

• Đo Lường và Dữ Liệu: Giải những bài toán đo lường liên quan đến những đồ 
thị theo đường.

NGHỆ THUẬT
•  Phân Tích và Đáp Ứng với Nghệ Thuật/Nghệ Thuật Sáng Tạo: Chủ đề —diễn 

tả những câu truyện và cảm xúc cá nhân; tiêu chuẩn phê bình nghệ thuật; trình 
bày lại những gì đã quan sát.

THỂ DỤC
• Các Khái Niệm và Kỹ năng Chuyển Động: Điệu vũ sáng tạo (trình tự, nhịp điệu, 

đội hình, và động tác phối hợp với người khác); gặp mặt và chia tay; hòa hợp và 
đối chọi; phản ảnh và phù họp; trình tự nhào lộn nâng cao (thăng bằng, chuyển 
dời trọng lượng, và lăn). 

• Trách Nhiệm Cá Nhân và Xã Hội: Giải quyết xung đột (bày tỏ quan điểm, lắng 
nghe người khác, thỏa hiệp, nhận giúp đỡ).

ÂM NHẠC ĐẠI CƯƠNG
• Phân Tách và Đáp Ứng với Âm Nhạc: Sự kết nối giữa âm nhạc và những nghệ 

thuật khác; mô tả nhạc và điệu nhảy của nhiều thời gian và văn hóa khác nhau; 
nhận diện sự khác biệt trong các trình diễn; động tác để truyền tải ý nghĩa hay 
cảm xúc trong nhạc.

• Đọc và Ghi Chú Âm Nhạc: Đọc nhạc: nhịp điệu; ký âm – nhịp điệu. 

• Sáng Tạo Âm Nhạc: Ngẫu biến với nhạc cụ. 

GIÁO DỤC Y TẾ 
Sức Khỏe và Dinh Dưỡng
• Bàn luận về số lượng như nhiệt lượng hay năng lượng tiêu thụ và số lượng như 

nhiệt lượng do thân thể dùng trong sinh hoạt thể thao và chuyển động.

• Bàn luận những yếu tố mà ảnh hưởng đến thói quen ăn uống.

• Dùng Hướng Dẫn Chế Độ Ăn Uống cho Người Mỹ và chọn ChooseMyPlate.gov 
để phát triển các chọn lựa thức ăn vặt lành mạnh.

Đời Sống Gia Đình và Đặc Điểm Giới Tính Con Người
• Bài học giới hạn mà bàn luận về dạy thì, trưởng thành, và thái độ thay đổi của 

các thanh thiếu niên.

KHAI TÂM TIN HỌC
• Tiến trình thẩm tra:  Phát triển và sửa chửa những câu hỏi dựa trên nguồn tư liệu. 

• Nhận diện và định vị nguồn tư liệu: Phương thức tìm kiếm các nguồn tư liệu in, 

số hóa, và đa phương tiện.

• Đánh giá nguồn trích dẫn: Thời gian tính và sự thích hợp.

• Ghi chép: Dùng những công cụ công nghệ để sắp xếp nội dung. 

• Phân tách và tổng hợp thông tin: Kiểm lại các câu hỏi; định vị thông tin bổ sung.

• Khai triển sẳn phẩm và thẩm định: Khai triển những tiêu chuẩn thiết kế cho các 

khán giả đa dạng; dùng những ý kiến phản hồi để phản ảnh sự đóng góp cho 

một cộng đồng học tập.  

• Tài sản trí tuệ: Trích dẫn thông tin, tạo một danh sách nguồn thông tin, sử dụng 

ngay thẳng và Creative Commons.

• Thưởng thức văn học: Chọn lựa và liên kết với những theo đuổi cá nhân và học 

vấn.
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KỲ CHẤM ĐIỂM THỨ 4

Thẩm Định (Kỹ Năng Tư Duy Phê Phán) —Cân nhắc 

chứng cứ, kiểm tra các lời xác nhận, và đặt câu hỏi trước những sự kiện 

để đưa ra phán đoán dựa trên các chuẩn mực.

• Biện minh cho một lựa chọn hay giải pháp dựa trên các chuẩn mực bằng 

cách sử dụng bằng chứng và lý lẽ.

• Đặt câu hỏi những sự kiện và lời xác nhận.

• Xác định sự khả tín của thông tin và lời xác nhận.

• Xác định cách dùng thông tin mâu thuẫn như thế nào.

Cố gắng/Động lực/Kiên trì (Kỹ Năng Học 
Tập Thành Công)— Làm việc siêng năng và áp dụng chiến lược hiệu 

quả để đạt được một mục tiêu hay giải quyết một vấn đề; tiếp tục đối 

diện với những trở ngại và áp lực của sự cạnh tranh. 

• Xác định những thành phần của việc thiết lập mục tiêu. 

• Khai triển và chứng tỏ một chương trình hành động có trình tự để đạt 

được một mục tiêu hay giải quyết một vấn đề.

KHOA HỌC XÃ HỘI
• Kinh tế: Hàng hóa và dịch vụ sản xuất tại Maryland—quá khứ và hiện tại; những 

thay đổi kỹ thuật—ảnh hưởng đối với người tiêu thụ và các doanh nghiệp, thị 
trường toàn cầu; nghề nghiệp; làm những quyết định tài chánh—chi tiêu, để 
dành, đầu tư, chia sẽ; nợ và tín dụng.

KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀ CÔNG TRÌNH HỌC
•  Khoa Học Về Đời Sống: Vi sinh vật đa bào—tế bào của cây và thú vật, những tế 

bào chuyên hóa; vi sinh vật đơn bào; sự di truyền— thừa kế và biến đổi của các 
đặc điểm trong cây cỏ và thú vật.

• Công Trình Học và Kỹ Thuật Học: Phát triển, tác động và công dụng của kỹ 
thuật—kính hiển vi, sửa chửa.

 Những khái niệm với chấm tròn màu vàng được chấm điểm trong phiếu điểm cho Kỳ Chấm Điểm Thứ 4.

TẬP ĐỌC/NGỮ VĂN
• Văn Học: Kịch, thơ, so sánh các thể loại; dẫn chứng bằng văn bản khi lập luận; 

những khác biệt giữa thơ, kịch, và văn xuôi; so sánh các chủ đề trong hai văn bản; 
sử dụng ngôn ngữ học thuật; so sánh quan điểm của những người tường thuật. 

• Văn Bản Thông Tin: Thông tin trình bày bằng nhiều dạng thức khác nhau—bài 
báo, bài thơ, Junior Great Books, phim video, vân vân; dùng các trích dẫn khi đưa 
ra các lập luận; phân tách nhiều bài tường thuật về cùng chủ đề chú ý đến quan 
điểm; ý chính và những chi tiết chính; giải thích các quan hệ giữa các cá nhân, 
biến cố, ý tưởng hay quan niệm; tích hợp thông tin từ những văn bản về cùng 
chủ đề; so sánh cấu trúc trong các văn bản; sử dụng các nguồn tin in hay số hóa 
để tìm thông tin.

•  Ngôn Ngữ/Từ Vựng: Thảo luận tập thể để đào sâu ý nghĩa; dùng từ vựng học 
thuật và chuyên biệt của bộ môn; làm rõ nghĩa của ngôn ngữ ẩn dụ và sự liên hệ 
giữa các từ; tóm tắt quan điểm của diễn giả; sử dụng tài liệu tham khảo in và số 
hóa; tóm tắt thông tin thính thị.

VIẾT
• Thông Tin/Giải Thích: Bài viết mở rộng—các thông tin liên quan từng nhóm; 

liên kết những ý tưởng với những câu; chú tâm vào một chủ đề; dùng từ vựng 
chuyên biệt của lãnh vực để khai triển một chủ đề; đưa vào những phần tử nổi 
bật của văn bản; cung cấp những thí dụ liên quan đến chủ đề; rút ra kết luận. 

• Ý kiến: Bài viết mở rộng— giới thiệu một ý kiến; cung cấp các lập luận xếp đặt 
một cách hợp lý, hỗ trợ bằng những sự kiện và chi tiết; nối kết ý kiến với các cụm 
từ và mệnh đề; tóm tắt một ý kiến trong kết luận.

• Quy Trình, Sản Phẩm, và Nghiên Cứu: Sắp xếp ý tưởng từ nhiều nguồn thông 
tin, dàn bài, kiểm lại, sửa lại bài viết; dùng những công cụ kỹ thuật để sáng tạo 
một bài thuyết trình cho những khán giả đa dạng.

• Sử Dụng Ngôn Ngữ: Quy ước của tiếng Anh chuẩn; sửa câu dùng các liên từ liên 
quan (correlative conjunctions); dùng tài liệu tham khảo; báo cáo về một chủ đề 
dùng các yếu tố đa phương tiện.

• Văn Tường thuật: Bài luận văn ngắn—viết một chuỗi sự kiện rõ ràng dùng những 
chi tiết thuộc giác quan và miêu tả; dùng những cụm từ và mệnh đề chuyển tiếp, 
cung cấp kết luận dựa trên những biến cố.
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THẨM ĐỊNH VÀ CỐ GẮNG/ĐỘNG LỰC/KIÊN TRÌ

TOÁN
• Đo Lường và Dữ Liệu: Giải những bài toán đố nhiều bước liên quan đến chuyển 

đổi các đơn vị đo lường.

• Số và Các Phép Toán trong Hệ Cơ Số Mười: Dùng các mô hình cụ thể, hình vẽ, 
phương thức viết, phương thức giá trị theo vị trí, và các tính chất của các phép 
toán nhân và chia các số thập phân có đến hàng phần trăm.

• Hình Học: Vẽ các điểm trên một mặt phẳng tọa độ; phân loại các hình thể hai 
chiều thành hệ thống cấp bậc dựa trên các đặc tính.

• Các Phép Toán và Suy Luận Đại Số: Tạo ra, phân tích và vẽ họa đồ các mẫu 
hình số theo hai luật đưa ra.

NGHỆ THUẬT
• Phân Tích và Đáp Ứng với Nghệ Thuật/Nghệ Thuật Sáng Tạo: Di Sản Nghệ 

Thuật—phong cách, hình thức, thời gian và nơi chốn khác nhau; canh tân nghệ 
thuật—chiến lược, kỹ thuật, tài nguyên; tiêu chuẩn xét đoán nghệ thuật; đánh 
giá tác phẩm nghệ thuật.   

THỂ DỤC
• Hoạt Động Tăng Cường Sức Khoẻ: Áp dụng những hướng dẫn FITT (tần suất, 

cường độ, thời gian, và thể loại) để cải thiện sức khỏe.

• Các Khái Niệm và Kỹ năng Chuyển Động: Đánh banh với dụng cụ có cán ngắn 
(dùng cú thuận và cú trái để đánh một trái banh đang chuyển động); đánh với 
một dụng cụ có cán dài.

ÂM NHẠC ĐẠI CƯƠNG
• Sáng Tạo Âm Nhạc: Sáng tác và ký âm các giai điệu độc đáo; ứng biến với nhạc 

khí; ứng biến với giọng hát. 

• Đọc và Ghi Chú Âm Nhạc: Đọc nhạc: nhịp điệu

• Trình Diễn Âm Nhạc: Kỹ thuật thanh nhạc; trình bày những ca khúc nhiều bè, 
trình bày đồng ca, phát âm và diễn cảm; chơi kỹ thuật—các nhạc khí thế giới.

GIÁO DỤC Y TẾ 
• Phòng Ngừa và Kiểm Soát Bệnh Tật: Phân loại bệnh tật, chất sinh bệnh, và  

cách truyền nhiễm bệnh; hệ thống miễn nhiễm; các yếu tố nguy cơ phát bệnh; 
phương thức ngăn ngừa bệnh tật; HIV/AIDS; các yếu tố nguy cơ phát bệnh HIV/
AIDS. 

KHAI TÂM TIN HỌC
• Tiến trình thẩm tra:  Khai triển và sửa lại những câu hỏi nghiên cứu và phỏng vấn.

• Nhận diện và định vị nguồn tư liệu: Phương thức tìm kiếm các nguồn tư liệu in, 

số hóa, và đa phương tiện.

• Đánh giá nguồn trích dẫn: Thẩm quyền, thành kiến và bảo vệ những chọn lựa. 

• Ghi chép: Dùng những công cụ công nghệ để sắp xếp nội dung. 

• Phân tách và tổng hợp thông tin: Sự kiện và ý kiến; xem lại các câu hỏi; tóm tắt 

và diễn dạt những cách diễn giải khác nhau; sự chính xác và những chỗ khác 

biệt; quan điểm; kết luận.

• Khai triển sẳn phẩm và thẩm định: Phác họa và thiết kế cho các nhóm khán giả 

đa dạng, trình bày kỹ thuật; dùng những ý kiến phản hồi để phản ảnh về đóng 

góp cho một cộng đồng học vấn.

• Tài sản trí tuệ: Trích dẫn thông tin, tạo một danh sách nguồn thông tin, sử dụng 

ngay thẳng và Creative Commons.

• Thưởng thức văn học: Kết nối với những theo đuổi cá nhân và học tập và tự do 

trí tuệ.



PHỤ HUYNH 
CÓ THỂ GIÚP 

NHƯ THẾ NÀO

Quý vị mong muốn con em mình thành công trong trường học cũng 

như trong đời sống. Có nhiều cách để khuyến khích các em đạt được 

điều này. Dưới đây là một vài cách quý vị có thể giúp con em đạt kết 

quả tốt nhất ở trường học:

• Bày tỏ sự quan tâm  tới những gì con em quý vị đang làm ở trường.

• Đặt các mục tiêu cao  cho con em. Cho em hiểu rõ rằng việc học là 

ưu tiên hàng đầu của em. 

• Dành ra ít nhất 15 phút  mỗi ngày để nói chuyện và đọc sách với 

em.

• Tạo cho em một nơi yên tĩnh  để học tập.

• Giúp em  làm bài tập ở nhà.

• Giới hạn thời gian em xem truyền hình  và thảo luận về những gì 

em xem trên truyền hình. 

• Kiểm soát lượng thời gian  em chơi các trò chơi video hoặc sử 

dụng Internet. 

• Tình nguyện giúp đỡ  các hoạt động trong trường và khuyến khích 

các phụ huynh khác cùng tham gia. 

• Thường xuyên trao đổi với thầy giáo của con quý vị  về những 

tiến bộ của em và tìm hiểu về những gì quý vị có thể làm để giúp em 

học tập tốt hơn.

• Khuyến khích em  hoàn tất những công việc nhiều thử thách.

Trích dẫn từ A Parent’s Guide to Achievement Matters Most, Maryland State Department 

of Education.

MCPS Parent Academy cung cấp những buổi hội thảo miễn phí mà cung cấp cho phụ 

huynh những thông tin và nguồn hướng dẫn để hỗ trợ cho sự thành công của con em 

họ tại trường. Để biết thêm chi tiết, xin xem www.mcpsparentacademy.org.

Thêm thông tin về Curriculum 2.0 có tại www.montgomeryschoolsmd.org/

curriculum/2.0/.
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